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 جنگ داخلی در سوريه و بی ثبات سازی قفقازستان

  

م گرايان چچن که عليه کرملن می اسال. تداوم جنگ داخلی در سوريه بيش از پيش منطقۀ قفقاز را بی ثبات می سازد

ھراس روسيه نيز از اين رو می باشد که استقرار رژيم . جنگند از اپوزيسيون اسالم گرای سوريه پشتيبانی می کنند

  .اسالم گرا در دمشق تمام توازن نيروھا را در منطقه تغيير دھد

می دانيم که از .  شمال قفقاز سرايت کندھم زمان، بيم آن می رود که تنش ھای قومی در سوريه به مناطق جنوب و

 اسالمگرای چچن که از دوران فروپاشی شوروی برای کسب استقالل ملی از فدراسيون ٦٠٠٠اواسط سال گذشته حدود 

  .روسيه مبارزه می کنند به اپوزيسيون سوريه پيوسته اند

پسر يکی از اربابان جنگ چچن بود او . در کوران حملۀ ھوائی ماه اوت عليه شھر حلب موجب مرگ جالی رستم شد

 عليه جدائی طلبان اسالمگرا دو بار در چچن روسيه ١٩٩١از سال . که طی چھار سال عليه ارتش روسيه جنگيده بود

 به پايان رسيد ولی وضعيت ھمچنان به حالت متشنج باقی ٢٠٠٩ در سال دومين جنگ رسماً . اردوی جنگی به پا کرد

ديگر وضعيت به حالت نا آرام درآمد و چند حملۀ تروريستی در چچن و جمھوری ھای بار  سال گذشته، يک. ماند

بر، برای نخستين بار پس از پايان جنگ دوم جھانی، کرملن وماه اکت. ھمسايه در داغستان و اينگوشی به وقوع پيوست

  .به اين منطقه نيروی نظامی اعزام کرد

 در خطر جنگ داخلی به سر می برد و آن دوران نوشت که چچن در )١(»نزاسيويمايا گازتا«روزنامۀ ليبرال روسيه 

 بيکاری به مرز –بحران عميق اجتماعی و اقتصادی .  خواھد بودسومين جنگ در چچنتھاجم نظامی به معنای آغاز 
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 و خشم و اعتراض عليه جنايات جنگی توسط ارتش روسيه نيز – درصد رسيد و زيربناھا عمال ويران شدند ٥٠

 ١٩٩٠ نفر از سالھای ١٢٥٠٠٠از يک ميليون جمعيت جمھوری کوھستانی، دست کم . رايان را تقويت می کنداسالمگ

  .در جنگ از بين رفتند

بی دليل نيست که کرملن از استقرار دولت اسالمی در سوريه بيم دارد زيرا به تقويت تمايالت اسالمگرايان در قفقاز می 

  .يکا نيز می تواند از شورشيان اسالمگرا با ارسال پول و اسلحه پشتيبانی کندمراانجامد و در عين حال امپرياليسم 

موج پناھندگان سوری، از منطقه ای که چندين قوم قفقاز تبار در آنجا زندگی می کردند، خطر تنش قومی را در منطقه 

ای قومی و مذھبی که در سوريه  عليه اقليت ھاپوزيسيون اسالمگرا که غالبا سنی مذھب ھستند دائماً . افزايش داده است

  . در مجموع از سوريه گريخته اند٧٠٠٠٠٠سال گذشته، دست کم . زندگی می کنند دست به خشونت و کشتار می زنند

 چرکيس وجود دارد که جنگ داخلی آنھا را تھديد می ١٠٠٠٠٠بين اقوام مختلف قفقازی که در سوريه زندگی می کنند، 

 نوزدھم وقتی که ارتش تزار با خون ريزی و خشونت شمال قفقاز را به تصرف خود چرکيس ھا در اواسط قرن. کند

، نمايندگان چرکيس ھا از دولت روسيه برای مھاجرت به روسيه ٢٠١١در اواخر سال . درآورد، از آن منطقه گريختند

  .درخواست کمک کرده اند

چرکيس ھا نيز مسلمان ھستند، و مسکو بيم آن . است نفر اجازۀ مھاجرت داده ٥٠٠با اين حال، تا کنون کرملن تنھا به 

  .نجامداسالمگرايان چچنی بيدارد که استقرار چرکيس ھا به تقويت تمايالت 

مھاجران ارمنی در سوريه حدود . برای مھاجرت ارامنه، در جنوب قفقاز، سوريه و ايران مقصد بسيار مھمی بوده است

خود ديدند، به ه  عامی که طی جنگ اول جھانی توسط امپراتوری عثمانی بارامنه به ويژه پس از قتل.  نفر است٨٠٠٠٠

 سوری ارمنی تبار به ارمنستان گريختند، و بسياری ديگر اميدوار ٦٠٠٠سال گذشته تقريبا . اين مناطق پناھنده شدند

  .ھستند که به آنجا نقل مکان کنند

البا مسيحی ھستند، به عنوان طرفدار و يا وفادار به اسد تلقی چه تعداد از اقليت ھای قومی در سوريه، مانند ارامنه که غ

 در رابطه با جنگ داخلی بی طرفی خودشان را اعالم کرده اند، با اين وجود برخی گزارشات اگر چه رسماً . می شوند

و خانه به اصطالح شورشيان چند کليسا و مدرسه . حاکی از اين امر است که از ھر دو طرف ھدف قرارگرفته شده اند

  .را در محلۀ ارامنه به آتش کشيده و چندين نفر را نيز به قتل رسانده اند

 درصد رسيده است، بسياری از ٤٠زان بيکاری به ي تحت تأثير بحران اقتصاد جھانی بوده و مدر ارمنستان که قوياً 

 خانه به دليل ۀدر ايروان پايتخت ارمنستان، قيمت اجار. نيستندپناھندگان در فقر به سر می برند و قادر به پيدا کردن کار 

  .موج پناھندگان به شکل فزاينده ای باال رفته است

بر اساس . باال گرفتن جنگ ھای امپرياليستی در خاورميانه در حال دامن زدن به منازعات قومی در قفقازستان است

در . اپوزيسيون ھای سوری کمک نظامی ارسال می داردگزارشات رسانه ھای ايرانی، جمھوری آذربايجان برای 

مريکائی برای ار ال د٥٠٠٠٠٠کوران ماه اوت سال گذشته، تھران جمھوری آذربايجان را به دليل ارسال مخفيانۀ 

  .شورشيان سوری مورد اتھام قرار داد

ولت باکو در تدارکات جنگ د. در کوران سال گذشته مناسبات بين ايران و آذربايجان به سرعت رو به وخامت نھاد

مريکائی واشينگتن پست جمھوری ابه ھمين علت روزنامۀ .  شرکت دارداياالت متحده و اسرائيل عليه ايران قوياً 

  .ناميد» ضد ايران«آذربايجان را 

ائيل جمھوری آذربايجان مناسبات اقتصادی و نظامی تنگاتنگی با اسرائيل دارد و دومين صادر کنندۀ گاز و نفت به اسر

از چندين سال پيش رژيم باکو به پشتيبانی اياالت متحده و اسرائيل در حال مدرنيزاسيون نيروھای نظامی اش بوده . است

  .است
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، باکو به اسرائيل اجازه داده است که از چندين پايگاه ھوائی که در »فورين پوليسی«ی ئمريکاابه گزارش مجلۀ 

طی سال . ه کند، و می تواند در حملۀ ھوائی عليه تھران به کار برده شودمجاورت مرزشمالی ايران واقع شده استفاد

مريکائی ا ميليون دالر ٦٠٠، جمھوری آذربايجان و اسرائيل قرارداد نظامی که حجم آن معادل يک ميليارد و ٢٠١١

پايه و پھپاد مجھز  رساندند، اين پول به آذربايجان اجازه می دھد که به سامانه ھای پرتاب موشک درياءاست به امضا

  .شود

مبر گزارش داد که اسرائيل قصد دارد برای حملۀ پيشگيرانه عليه ايران از ۀ بريتانيائی ساندی تايمز ماه دسروزنام

  . اين ادعا را مردود دانستندجمھوری آذربايجان و اسرائيل با اين وجود رسماً . پھپادھای مستقر در آذربايجان استفاده کند

اھميت جمھوری . ای واشينگتن و تالويو روشن است که در جنگ عليه ايران يکی از عوامل مھم استبا اين وجود، بر

آذربايجان تنھا به دليل وضعيت جغرافيائی آن در دريای مازندران، غنی از انرژی و در مرز شمال غربی ايران واقع 

ون نفر آذربايجانی زندگی می کنند، در  ميلي٢٠يکی ديگر از شاخص ھای مھم اين است که در شمال ايران . شده است

  . ميليون نفر جمعيت دارد٨حالی که خود جمھوری آذربايجان 

 موجب منازعات مرزی بين ايران و آذربايجان ، سال پيش از اين٢٠پس از فروپاشی شوروی و استقالل آذربايجان در 

ودش به شکل گسترده به ويژه از تنش ھای مريکا در حال حاضر برای منافع جغرافيای ستراتژيک خاامپرياليسم . شد

و جزء الينفک ستراتژی جنگی عليه ايران است، واشينگتن در حال حاضر در . ی بھره برداری می کندئقومی و منطقه 

  .حال بررسی جدا سازی شمال ايران است

) ٢(نيا، دانا روراباچرتابستان گذشته، يکی از اعضای جمھوری خواھان در مجلس نمايندگان اياالت متحد ھاز کاليفر

برای استقالل آذربايجان در جنوب «ن نوشته بوده و برای مبارزه ری کلينتيلامورخارجۀ آن دوران ھنامه ای برای وزير 

 مريکا در جمھوری آذربايجان فوراً اسفير . فراخوانده بود» ايران و احتماال ملحق ساختن آن به جمھوری آذربايجان

  .کرد که چنين فراخوانی به ديدگاه ھای شخصی روراباچر تعلق داردواکنش نشان داد و اعالم 

تغيير دھد، يعنی » آذربايجان شمالی«از يکسال پيش، پارلمان آذربايجان تالش می کند که نام جمھوری آذربايجان را به 

  .موردی که تحريک مستقيم ايران خواھد بود

جنگ . ن، امپرياليست ھا داوطلبانه با آتش بازی می کنندبا تشديد جنگ داخلی در سوريه و تدارک جنگ عليه ايرا

ھدف از . داخلی در سوريه و جنگ عليه ايران تمام منطقۀ خاورميانه، قفقاز و آسيای مرکزی را به آ تش خواھد کشيد

ھر دو جنگ بی ثبات سازی کامل منطقه و تحريک منازعات قومی برای تضعيف مواضع چين و روسيه است، و عالوه 

  .اين آماده سازی زمينه برای تقسيم منطقه ای غنی از منابع بين امپرياليست ھا می باشدبر 

Clara Weiss  

Article original ,WSWS ,2013 février 18paru le   

  :پی نوشت 

Nezasivimaya Gazeta١ (  

Dana Rohrabacher٢(  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣روری  فب٢٠

  ٢٠١٣ بروری ف١٩مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  ) کشور متشکل شوروی سابق١۵ کشور از ١١(خاورميانه، روسيه و اتحاديۀ کشورھای مستقل: منطقه 

   ناتو–جنگ اياالت متحده : مضمون 
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