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چکیده
تغییر شکل نظام روابط بینالملل در سطح منطقهای بر اثر وقوع انقالبهای عربی ،ظهور تنشهای جدید
از جمله تشدید تقابل شیعی -سنی ،و سطح باالی ناپایداری در منطقه ،منافع روسیه را تحت تاثیر قرار داده
است .روسیه با جهان عرب روابط نظامی-سیاسی و تجاری دارد که تاثیرات "انقالبهای عربی" باعث محدود
شدن این روابط شده است .این وضعیت به طور غیرمستقیم وضعیت روسیه و سایر جمهوریهای شوروی
سابق را تحت تاثیر قرار می دهد و ضرورت بازبینی در رویکردهای رسمی غیرمنعطف دربرابر برخی گروههای
و سازمانهای مهم اسالم گرا را نمایان میکند .این مقاله در پی پاسخ به این سوال است که سیاست خارجی
فدارسیون روسیه درقبال رشد سلفیگری در خاورمیانه چیست؟ رشد سلفی گری در این منطقه تحت تاثیر
انقالب های عربی بوده است از همین رو فرضیه ما چنین است  :سیاست خارجی فدارسیون روسیه رشد سلفی
گری را به عنوان تهدید امنیت ملی در داخل مرزهای خود دانسته و تالش می کند جلوی پیروزی های و
گسترش آن را در منطقه بگیرد.
واژگان کلیدی :سیاست خارجی فدراسیون روسیه ،سلفیگری ،وهابیت ،انقالبهای عربی
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 .استادیار روابط بین الملل -دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)
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 .دانشجوی دکترای روابط بین الملل–دانشگاه عالمه طباطبائی(ره)
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مقدمه:
هدف سیاست خارجی روسیه درخاورمیانه عبارت است از انجام اقداماتی که به
طور مستقیم یا غیرمستقیم به منافع امنیتی این کشور مربوط میشود .این منافع امنیتی
را در یک نگاه کلی میتوان در موارد زیر خالصه کرد :جلوگیری از بروز بیثباتی
در اطراف مرزهای روسیه؛ تقویت جایگاه روسیه به عنوان قدرتی که رویکردهای
خاص خود را به شرایط جهانی و منطقهای دارد و قادر است رویهای مستقل اتخاذ
کند؛ و پشتیبانی از منافع بنگاههای تجاری روسیه (به ویژه آنهایی که در حوزه منابع
انرژی فعالیت میکنند) و نیز بخش نظامی-صنعتی روسیه که برای کشورهای منطقه
سالح تامین میکنند .با این نگاه کلی میتوان نتیجه گرفت که منافع روسیه تا حدی
جهان شمول هست و تقریبا ً در همه مناطق جهان مصداق دارد .در واقع ،اولویتهای
منافع جمهوری فدرال روسیه ،استواری در حفاظت از این منافع ،و وجود تهدیدهای
امنیتی ،از جمله موارد مربوط به بعد سیاست داخلی ،مستقیما ً به ویژگیهای خاص
هر منطقه بستگی دارد -ویژگیهایی مثل موقعیت ژئوپلتیکی آن ،روابط سنتی و جدید
روسیه با کشورهای منطقه و درگیریهای منطقهای.
تغییر شکل نظام روابط بینالملل در سطح منطقهای بر اثر وقوع انقالبهای
عربی ،ظهور تنشهای جدید از جمله تشدید تقابل شیعی -سنی ،و سطح باالی
ناپایداری در منطقه ،منافع روسیه را تحت تاثیر قرار دادهاست .روسیه با جهان عرب
روابط نظامی -سیاسی و تجاری دارد که تاثیرات "انقالب های عربی" باعث محدود
شدن این روابط شده است .مشکل اصلی در این زمینه فقط از دست دادن قراردادها و
حق کمیسیونها نیست ،بلکه بیشتر به عواقب جدیتر بروز انقالب های عربی مربوط
میشود ،از جمله فرایند دشوار استقرار مجدد حکومت (در کشورهایی که انقالب های
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عربی در آن ها رخ داده) ،احتمال فروپاشی کشورها و سرریز شدن تنشها به
کشورهای همسایه است .کنار رفتن رهبران خودکامه در پی انقالبهای عربی منجر
به ایجاد یک عدم توازن در قابلیت حکومت ( )governabilityو تشدید مشکالت
اقتصادی شده و به احتمال بروز بحران سکوالریسم در کشورهای عربی -جایی که
اسالم گراها هم با گرایشهای میانهرو و هم گرایشهای بنیادگرا وارد صحنه سیاسی
شدهاند -دامن زده است.
این وضعیت به طور غیرمستقیم وضعیت روسیه و سایر جمهوریهای شوروی
سابق را تحت تاثیر قرار میدهد و ضرورت بازبینی در رویکردهای رسمی
غیرمنعطف دربرابر برخی گروههای و سازمانهای مهم اسالم گرا را نمایان میکند
روسیه در سال های اخیر توانسته روابط خود را با بازیگران مختلف در خاورمیانه
مثل ایران ،اسرائیل ،کشورهای عربی ،حماس و حزبهللا تقویت کند و این امر بدون
شک گامی مثبت تلقی میشود چرا که برای روسیه منافع خاصی دارد .شاید بتوان
تحلیل "مارک کاتز" تحلیلگر آمریکایی را پذیرفت که میگوید" :سیاست روسیه در
خاورمیانه عبارت است از هنر دوستی با همه " (Katz, 2010: 56-57) .با این حال،
در شرایط کنونی که تقابل ها در خاورمیانه هم میان کشورها و هم در داخل کشورها
در حال تشدید است ،مسئله منافع متضاد میتواند به مشکلی حاد بدل شود .بر همین
اساس است که روابط نزدیک روسیه با ایران -که نزدیکترین همسایه روسیه و یک
بازیگر فعال در قفقاز و آسیای میانه است -و نیز موضع سرسختانه مسکو در مورد
جلوگیری از مداخله نظامی یا تغییر رژیم در سوریه از طریق فشار خارجی در تضاد
با رویکردهای عربستان ،سایر کشورهای عربی و برخی کشورهای غربی قرار
گرفته است.
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 )1درک روسها از خاورمیانه
یکی از ویژگی های سیاست خارجی روسیه آن است که از خطرات و نوسانات
فرار می کند.این سیاست مسکو با شرایط در حال تغییر بسیار سازگار است .روسیه
سنتی اصل عدم مداخله و حاکمیت در این سیاست
یک قدرت محافظه کار است و فهم
ِ
تاثیر گذار بوده است (El-Sheikh, 2011).این ذهنیت در مسکو منجر به اتخاذ
سیاست صبر و نظاره گر بودن در برابر تغییرات بین المللی را باعث شده و سیاست
خارجی این کشور بیشتر واکنشی است تا تحولی .روسیه به جای شکل دادن به
حوادث و استفاده از آنها برای منافع خود ،که مورد نیاز یک سیاست خارجی بسیار
انعطاف پذیر است ،در عوض برای واکنش به رویداد مردد است .یکی دیگر از
ویژگی های مهم سیاست خارجی روسیه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،
خودداری از رویارویی مستقیم با غرب است .حتی اگر منافع غرب و روسیه در
موقعیت های مختلف متفاوت باشد ،مسکو از درگیری که به سطح رویارویی مستقیم
بیانجامد پرهیز دارد  .و تمایل به همسویی سیاست خارجی روسیه با رویکرد غرب
ماهیت کلی این رابطه است .این دو عامل مهم در سیاست خارجی روسیه ،مانع مسکو
از اتخاذ یک سیاست تجدیدنظر طلب و پیشگام در انقالبهای عربی و درگیری های
جدی با غرب بیش از رژیم های آینده در خاورمیانه است .مسکو آگاه است که هم
ترازی با سیاست غرب باید یک بازی با حاصل جمع مثبت در خاورمیانه ،بر خالف
زمان جنگ سرد باشد و هنگام از دست دادن نفوذ در یک کشور  ،به معنای یک
شکست کلی و عقب نشینی است)Freedman, 2007: 7( .
بر خالف آنچه که در سند استراتژی امنیت ملی جمهوری فدرال روسیه" ،به
سوی سال  ،"20203آمده ،خاورمیانه علیرغم اهمیت زیادی که دارد ،در فهرست
Towards 2020

3

سیاست خارجی روسیه در قبال رشد سلفیگری در خاورمیانه 141 /

اولویت های سیاست خارجی روسیه در جایگاه اول نیست .کاهش نسبی اهمیت
خاورمیانه در فهرست اولویتهای سیاست خارجی روسیه پیش از همه ناشی از تغییر
شکل نظام روابط بینالملل در پی فروپاشی شوروی سابق بوده است .کنار گذاشتن
تقابل با غرب به عنوان عنصر اصلی روابط در عصر دوقطبی ،محدود کردن تعهدات
بینالمللی ناشی از یک سیاست خارجی جاهطلبانه (به دلیل محدودیت منابع) ،تشکیل
تدریجی یک جهان چندقطبی با تداوم نقش محوری ایاالت متحده ،حذف عنصر
ایدئولوژیک از روند تصمیمسازی در سیاست خارجی ،و حرکت به سوی رویکردها و
ارزیابیهای منطقیتر و واقعبینانهتر ،همه و همه باعث شکلگیری رویکردهای
روسیه نسبت به منطقه خاورمیانه شده ،منطقهای که در آن زمانی رقابت شدید میان
مسکو و واشنگتن وجود داشت .روابط سنتی روسیه با کشورهای عربی الجرم باتوجه
به شرایط جدید قربانی شد .روسیه نمیتوانست حضور پیشین خود را در کشورهایی
که زمانی در حوزه نفوذ شوروی بودند ،تداوم بخشد.
عالوه براین ،در داخل روسیه تاثیر بیثباتکننده گروههای اسالم گرای مستقر در
کشورهای عربی بیش از پیش احساس شد .توسعه گرایشهای جداییطلبانه در روسیه
در دهه  1990که منطقه قفقاز شمالی را تحت تاثیر قرار داد ،ناشی از تحریک
گروههای اسالم گرایی بود که تالش میکردند جنبش ملیگرایی را به خدمت بگیرند.
بسیاری از سیاستمداران و فرماندهان نظامی چچنی دارای عقاید ملیگرا در قفقاز
(باسایف ،اودوگف ،یانداربایف ،و دیگران) که میخواستند پتانسیل عظیم اسالم برای
بسیج مردم را جهت اهداف سیاسی به کار بگیرند ،پس از پایان جنگ اول چچن به
وهابیت امید بستند .ویژگی مشترک آنها عبارت بود از آمادگی برای ادامه مبارزه
برای قفقاز از طریق صدور "انقالب چچن" و نیز تمایل به دستیابی به منابع مالی
افراط گرایان اسالمی ،کسانی که جنگ چچن برایشان نماد و تجلی مبارزه برای ایجاد
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یک نظام اسالمی بود .به ویژه "خطاب"4به عنوان یکی از بانیان اصلی منابع مالی که
از سوی گروههای افراط گرای اسالمی به چچن فرستاده میشد ،شناخته میشد.
)(Rotar, 2002: 89
در داغستان ،جایی که طی نیمه دوم دهه  1990و بر اساس دو توافقنامه یک
جماعت تشکیل شد ،هم صندوقهای خیریه اسالمی و هم سازمانهای اسالمی دولتی
مستقر در عربستان ،کویت ،امارات ،اردن و فلسطین به طور فعاالنه با سلفیها
همکاری میکردند .روس ها در سال های گذشته همواره ارتباط و پشتیبانی مالی
سعودی ها از گروه های معارض همچون شورشیان چچن را در زمره یکی از
مهمترین تهدیدهای امنیتی در خارج از مرزهای روسیه قرار داده اند .همچنین هراس
از طالبان در افغانستان و رفتار آنان در مخالفت با منافع روس ها از دیگر نگرانی
های روس هاست که عربستان را مسئول تشدید و یا مسبب این عوامل می دانند .در
واقع حجم زیادی از تبلیغات روسیه درباره عربستان سعودی متمرکز بر رفتار منتسب
به ریاض در خصوص این مسائل و بخصوص چچن است .بویژه از شروع دومین
جنگ روسیه – چچن در پاییز  ،1999مسئوالن امنیتی روسیه و دولت داغستان و
دیگران به طور مستقیم عربستان را به حمایت از شورشیان چچن متهم نمودند (کرمی،
. )1391
نفوذ تندروهای خارجی در جمهوریهای قفقاز شمالی منجر به آن شد که نگرش
روس ها نسبت به کشورهای عربی که به طور سنتی نگرشی مثبت و حتی گاهی
غیرمتوازن بود ،تغییر کند و منفی شود .این مسئله ،در کنار عوامل دیگر ،به دلیل
توسعه روابط روسیه با اسرائیل تشدید شد ،به ویژه با توجه به این که دولت اسرائیل،

.Khattab
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بر خالف کشورهای عربی ،نسبت به اقدامات نیروهای فدرال روسیه علیه تندروها در
قفقاز شمالی و نیز سیاستهای مسکو در قبال مسئله کوزوو موضعی همدالنه داشت.
این تغییر پاندولی در سیاست روسیه نسبت به خاورمیانه بیانگر یک بازنگری
کامل و نهایی در همه رویکردهای پیشین این کشور نبود ،چرا که این رویکردها فقط
بازتابی از اولویتهای ایدئولوژیک نبودند بلکه ناشی از یک نیاز واقعی به تضمین
امنیت کشور هم بودند .جهان عرب همچنان از نظر اقتصادی و سیاسی جذاب باقی
ماند ،به ویژه آنکه مبارزه علیه جداییطلبی ،تروریسم و افراطگرایی اسالمی مستلزم
توسعه روابط با آن دسته از کشورهای عربی بود که با همین نوع مشکالت مواجه
بودند و در خنثی کردن این گونه تهدیدات تجربه داشتند.
به جز اقداماتی که میتوان در راستای بازدارندگی تهدیدات نظامی و نظامی-
سیاسی در نظر گرفت ،سیاست روسیه در خاورمیانه به سمتی رفت که بازتاب دهنده
خوداتکایی روسیه در حوزه سیاست خارجی و توانایی آن برای طی کردن مسیر
مستقل خود بود .این گرایش پس از به قدرت رسیدن والدیمیر پویتن آشکارا خود را
نشان داد ،پوتینی که به عنوان رئیسجمهور تالش کرد برخی مواضع را که در زمان
یلتسین مشهود بودند تصحیح کند و رویکردی را اتخاذ کند که نشان دهنده استواری
روسیه در دفاع از منافعش باشد ،بدون آنکه به احساسات ضدغربی دامن بزند .این
ر ویکرد در طول زمان به تقویت ارتباط با بازیگران متعدد منطقهای ،از سرگیری
فروش تسلیحات و پشتیبانی از شرکتها و بنگاههای تجاری روسیه منجر شده است
(Bourtman 2006: 2-3) .
علیرغم این تالشها ،روابط اقتصادی و تجاری با جهان عرب در سالهای آغازین
قرن بیست و یکم نسبتا ً محدود و بیثبات بودند .میانگین حجم تجارت ساالنه حدود
 6.5تا  7میلیارد دالر بود .با این حال بیش از  90درصد از آن مربوط به صادرات
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روسیه به کشورهای عربی بود ،یعنی توازن تجاری کامالً به نفع روسیه بود ،که این
امر باعث واکنش بسیار منفی شرکای عرب شده و میشود و آنها دائما ً به مسئله عدم
توازن در روابط تجاری میان روسیه و کشورهای عربی اشاره میکنند .بخش بزرگی
از همکاری فنی و اقتصادی میان روسیه و جهان عرب به پروژههای سرمایهگذاری
در بخش نفت و گاز و حضور شرکتهای روسی به عنوان پیمانکار اصلی در
پروژههای بزرگ ساختمانی مربوط میشود .بر اساس برخی تخمینها ،حجم تقریبی
منافع تجاری روسیه در منطقه عربی ،شامل تعهدات برای سرمایهگذاری و ارزش
سفارشاتی که قرار است در آینده تحویل داده شوند ،بین  3.5تا  4میلیارد دالر است.
مهمترین بازارها برای روسیه در این حوزه عبارتند از مصر و عربستان سعودی که
حدود  80درصد تعهدات روسیه را در بر میگیرند( Bourtman 2006, 2-3).
توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عربی با برخی مشکالت که از ماهیت
خاص تجارت روسی نشأت میگیرند ،مواجه شد .برخی از این موارد عبارتند از
گرایش به سوی قراردادهای عمده و بیتوجهی به پروژههای کوچک ،ناآگاهی از
محیط و قوانین تجاری ،مدیریت غیرحرفهای که به کار براساس استاندارها و
معیارهای بینالمللی عادت ندارد ،و نیز موانع زبانی .از طرف دیگر ،تجار عرب با
ریسکهای غیراقتصادی سرمایهگذاری در روسیه آشنا هستند ،ریسکهایی مثل فساد
مالی ،شکاف قوانین ،نبود تضمین برای محافظت از دارائی و غیره .به همین دلیل
آنها ترجیح دادهاند که سرمایهگذاری مطمئنتری را در سایر کشورها انجام دهند.
اگرچه حمایت از بنگاههای تجاری روسی در جهان -از جمله درخاورمیانه -به عنوان
یکی از اولویتهای سیاست خارجی روسیه اعالم شده ،سیستم بوروکراتیک این کشور
هنوز برای این کار آماده نشده ،به ویژه آن که این مسئله متضمن سودآوری فوری
نیست .با این حال و علیرغم محدودیتها ،توسعه روابط اقتصادی با کشورهای
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خاورمیانه از طریق صادرات نظامی روسیه ،موقعیت روسیه را تثبیت کرد .با این
حال ،در این فرایند حفظ رابطه با شرکایی که با هم معارض هستند به تضاد منافع
برای روسها منجر شده است .مثالً فروش سالح به سوریه یا ایران همواره با
انتقادات تندی از سوی اسرائیل -که روسیه با آن روابط خود را توسعه داده و این
روابط ارزش خاص خود را دارد -همراه بوده است)Zvyagelskaya, 2012: 8( .
با توجه به مرگ سیاسی اتحاد جماهیر شوروی که با افول اقتصادی آن همراه شد،
تمرکز روسیه بر ثبات داخلی و رشد اقتصادی ،به طور عمده با افزایش درآمدهای
نفت و گاز پایدار متمرکز است ) . (Freire, 2009: 33-32روسیه قدرت فعلی خود
را به ثبات سیاسی و اقتصادی ،به طور عمده با قیمت های باالی نفت را تسهیل کرده،
مدیون است .در مقایسه با زمان شوروی ،خاورمیانه اهمیت خود را در سیاست
خارجی روسیه به جغرافیای سیاسی و درحال حاضر بیشتر به ژئو-اقتصادی مدیون
است.
تشخیص سیاستگذاران روسیه از خاورمیانه منطقهی اصلی نگرانی برای سیاست
خارجی روسیه است )Bourtman 2006: 2( .اهمیت این منطقه از آن جهت است که
میتواند عاملی برای چانه زنی در مناطق داخلی روسیه فراهم کند .یعنی کشورهای
اتحاد جماهیر شوروی سابق (به ویژه در آسیای مرکزی ،زمینه ای برای یک
امپراتوری انرژی روسیه می سازد).
(2انقالب های عربی :دیدگاههای گوناگون
روسیه  ،قبل از انقالب های عربی ،بازگرداندن قدرت و نفوذ سنتی خود را در
خاورمیانه شروع کرد و از طریق روابط تجاری ،به ویژه از طریق فروش سالح و
همچنین پاکسازی برخی از بدهیهای دوران اتحاد جماهیر شوروی و حمایت سیاسی
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(به مثال ایجاد روابط دیپلماتیک با حماس)از نفرت و بیزاری منطقهای موجود نسبت
به سیاست آمریکا ،استفاده کرد تا فرایند تثبیت قدرت خود را ادامه دهد .در حالی که
نفوذ و محبوبیت روسیه در منطقه رو به افزایش بود،مسکو ترجیح داد که دولت های
استبدادی پایدار که مشغول به کار با آنها بود در قدرت باقی بمانند.از دیدگاه روسیه،
تحلیل دقیق وقایعی که در جهان عرب رخ داده چندان آسان نیست زیرا در مورد نتایج
این وقایع شک و تردید زیادی وجود دارد .رشد افراطگرایی و ملیگرایی در جهان
عرب میتواند به منبعی از چالشها و تهدیدهای تازه در سطح منطقهای و جهانی تبدیل
شود و در عین حال خصومتهای موجود را نیز تشدید کند .تمایل روسیه برای
تجارت در خاورمیانه عربی با موانعی مثل بیثباتی ،کنار رفتن شرکای خودکامه و
مستبد و در عین حال قابل پیشبینی ،و نیز احتمال تغییر شکل بازارهای انرژی و
اسلحه روبروست .با این حال رهبران جدید کشورهای عربی به احتمال زیاد خواهان
تنوع بخشی به روابط خود با جهان و حفظ رابطه سیاسی و تجاری با روسیه خواهند
بود()Zvyagelskaya, 2012: 9
تحلیلها در روسیه در مورد عوامل ایجاد "انقالب های عربی" بسیار گوناگون بوده
است .از دوران انقالبهای مخملی در کشورهای استقاللیافته شوروی سابق (اکراین،
گرجستان و قرقیزستان) ،این تصور شکل گرفت که هر اقدام ضددولتی به نحوی از
انحا با کمک غرب سازماندهی میشود .بسیاری از روسها عقیده داشتند که هدف این
گونه انقالب ها خارج کردن این کشورها از حوزه نفوذ روسیه و محدود کردن این
نفوذ -آنهم در منطقهای که روسیه منافع حیاتی دارد -بوده تا به این طریق به امنیت
روسیه ضربه وارد شود .در این چارچوب ،نباید از تحلیل دیمیتری مدودوف
رئیس جمهور (وقت) روسیه در مورد وقایع جهان عرب تعجب کرد .وی در جلسه

سیاست خارجی روسیه در قبال رشد سلفیگری در خاورمیانه 147 /

کمیته ملی ضدتروریسم در "والدیکاوکاز "5در فوریه  ،2011این گونه جریان
تحوالت در جهان عرب را ارزیابی کرد " :مشکالت بزرگی در پیش خواهد بود .در
برخی موارد ممکن است کشورهایی با جمعیت زیاد با فروپاشی مواجه شوند و به
کشورهای کوچکتر تجزیه شوند که وضعیت آنها بغرنج خواهد بود .همچنین احتمال
زیادی وجود دارد که تحوالت پیچیدهای به وقوع بپیوندد ،مثالً تندروها به قدرت
برسند .این به معنی تنش و درگیری در چند دهه آتی و گسترش بیشتر افراطگرایی
خواهد بود .آن ها سعی کردند پیش از این ما را برای چنین سناریویی آماده کنند و حاال
بیش از گذشته تالش خواهند کرد که آن را اجرا کنند .البته این سناریو به وقوع نخواهد
پیوست اما هر چه که اتفاق بیفتد تاثیر مستقیمی بر موقعیت ما خواهد داشت"
()Zvyagelskaya, 2012: 10
البته میتوان پذیرفت که وقایع کشورهای عربی تاثیر غیرمستقیم بر موقعیت
روسیه خواهد داشت اما دلیلی وجود ندارد که بگوییم طی یک سناریوی خاص،
نیروهای خارجی بر اساس مدل "انقالب های عربی" روسیه را تحت تاثیر قرار
خواهند داد .و باعث تغییر جغرافیایی این کشور خواهند شد.
بخشی از ناظران روسی معتقدند رخدادهای خاورمیانه به هراسها درباره اهداف
نیروهای خارجی ( آمریکا و غرب به طور کلی) جان دوباره داده است .امروز
خیلیها درباره فرضیه "آشوب کنترلپذیر "6صحبت میکنند ،که از سوی ایاالت
متحده در خاورمیانه دنبال میشود .به عنوان مثال ،مانولیوو 7با بررسی این دیدگاه
رایج ،مینویسد" :هدف واقعی انقالبها در شمال آفریقا و خاورمیانه بدون شک چیزی
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عمیقتر از تغییر رژیم های سیاسی در کشورهای عربی و جابجایی رهبران خودکامه
عموما ً وفادار (به غرب)است؛ اما نه کامالً کنترلپذیر با دستنشاندگانی که دائما ً به
کمک سیاسی خارجی وابسته هستند .این "انقالبها" نباید در چارچوب محدود
درگیریهای داخلی تحلیل شوند ،بلکه باید در چارچوب نظام سیاست بینالملل آنها را
ارزیابی کرد .در این نظام ،منطقه مغرب جایی است که منافع نیروهای سیاسی اصلی
جهان با هم به همگرایی میرسند .این مسائل باعث شده که شمال آفریقا به یک
آزمایشگاه منفرد و یک پایگاه برای تغییرات در کل قاره آفریقا ،به ویژه پس از
استقالل آن تبدیل شود .به عقیده بسیاری از تحلیلگران ،این تغییرات به توزیع مجدد
قلمروها و منابع انرژی در آفریقا منجر خواهد شد (Manoilo, 2011:70) .
تالش برای کاستن پیچیدگی و تنوع ماهیت روابط اجتماعی و بینالمللی امروز به
تقالی نیروهای خارجی برای کنترل منابع است .به عقیده یوری کروپنوف ، 8تحوالت
جاری بیانگر یک تمایل ذاتی در ژئوپولتیک ایاالت متحده برای سازماندهی مجدد و
شکل دهی دوباره به خاورمیانه بزرگ است .هدف همان است :بر سرکار آوردن
رژیمهای کنترلپذیرتر و در عین حال باکفایتتر در محدوده تعیین شده برای آنها.
آنچه که ضرورت دارد عبارت است از یک وفاداری جدید و تضمین شده از سوی
رهبران منطقه برای کنترل خطوط لوله و پمپاژ بدون وقفه نفت و گاز در
مسیر'درست'" ) . ( Krupnov, 2010و تمامی تحوالت به وقوع پیوسته در «انقالب-
هاب عربی» را در راستای «آشوب کنترل پذیر» که نقش ایاالت متحده را در این
سناریو میبینند.
وقایع "انقالب های عربی" خود به ناپیوستگی ارزیابیها در روسیه دامن زدهاند،
وقایعی که علیرغم داشتن عوامل مشترک ،تفاوتهای بنیادینی نیز با هم دارند .با
Yuri Krupnov
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توجه به تنوع کشورهای عربی و رژیمهای حاکم بر آنها ارزیابی آنها با معیارهای
مشابه کار درستی نیست .کشورهای عرب تولیدکننده نفت توانستند از طریق تزریق
مقادیر زیادی دالر جلوی رشد نارضایتی از رژیمهای کهنه سیاسی خود را بگیرند .اما
حتی این تدبیر موثر هم در همه جا کاربرد نداشته و به کار نرفته است .کشور لیبی که
یکی از تولیدکنندگان نفت است میتوانست به مخالفان قذافی پول بدهد اما مخالفان
سازمانیافته قذافی برای بخشی از درآمد نفت نمیجنگیدند بلکه برای رسیدن به قدرتی
میجنگیدند که تسلط بر کل منابع نفتی را برای رهبرانشان به ارمغان بیاورد .مشکل
ارزیابی وقایع عربی به این مسئله هم برمیگردد که این وقایع را نمیتوان در
چارچوب سناریوهای متداول شورش ضدحکومتی یا حرکت تودهها در کشورهای
جهان سوم جای داد .اعتراضات و نوع بسیج مردمی در مصر و تونس بازتابی از
تاثیرات عمیق جهانیسازی در جهان مدرن بود .بدون شک جوانان تحصیلکرده
حاضر در این انقالبها خود را حامی ارزشهای لیبرال نشان دادهاند ،اما این که
انقالبیون مصر و تونس را دستنشاندگان غرب بدانیم ). (Freeland, 2011
یکی دیگر از دالیل اتخاذ موضع منفعل نسبت به تجدید ساختار خاورمیانه و
ناآرامی های انقالب های عربی میتواند در داخل مرزهای روسیه و کشورهای همسایه
آن بررسی کرد .روسیه با دارابودن جمعیت حدود  20میلیون نفر از شهروند مسلمان
و همچنین قریب به اتفاق کشورهای آسیای مرکزی از جمعیت مسلمانان برخوردارند
که در آن نفوذ روسیه برای حفظ امپراتوری انرژی روسیه حیاتی است،روسیه باید
کامال نسبت به هر گام خود در انقالب های عربی دقیق باشد .با توجه به اینکه روسیه
از شورش در قفقاز شمالی به شدت رنج می برد(Magen, 2011: 252) .
همچنین روشن است که قیام موفقیت آمیز مردم عادی بتواند سیاست داخلی روسیه
به هم بزنید .همانطور که در اوایل فوریه  2011چشم انداز اثرات انقالب های عربی
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در روسیه خود را نشان داد و باعث تظاهرات گستردهای بر علیه دولتمردان حاکم شد؛
سرگئی ابلتسیف ،، 9یک نماینده مجلس دوما گفت" این عفونت(انقالبهای عربی) به
آسیای مرکزی در فصل بهار گسترش و در تابستان به روسیه برسد"Russia ( .
 )Today, 2011می توان نتیجه گرفت که روسیه مجبور به تمرکز انرژی خود را در
داخل مرزهای خود و مناطق سنتی نفوذ خود را به جای به دنبال یک سیاست فعال و
تجدیدنظرطلب در خاور میانه است.
(3مداخله خارجی و روسیه
سازماندهی عملیات نظامی در لیبی و سپس وارد کردن فشار زیاد علیه سوریه
آشکارا این سئوال را ایجاد کرد که تحوالت کنونی تا چه حد منافع امنیتی روسیه را
تحت تاثیر قرار داده است؟ .نگرش روسیه نسبت به مداخله نظامی خارجی در لیبی و
موضع مسکو در قبال وقایع سوریه ،بیش از آن که بیانگر هراسهای ایدئولوژیک
بخشی از نظام سیاسی محافظهکار روسیه یا کارشناسان و روزنامهنگاران وابسته به
آن باشد ،چنان که در مورد تحوالت مصر و تونس بود ،نشان دهنده ترس واقعی از
گسترش مداخلهگرایی در خاورمیانه است.
تحریک خصومتها در لیبی و فشار غرب علیه حکومت سوریه ،رهبران روسیه
را با مشکالت جدیدی روبرو ساخته است .برخی ناظران معتقد بودند نفع روسیه در
فرایند مذاکره میان حکومت ها و نمایندگان مخالفان در این کشورها قرار دارد،
فرایندی که رابطه خاص اقتصادی ،نظامی و سیاسی روسیه با این حکومتها آن را
الزامی می کند .از همین روست که روسیه با کنار رفتن قذافی یا اسد از قدرت ،ضرر
میکند .از طرف دیگر برخی حتی میگفتند روسیه به طور اصولی و به دلیل ترس
Abeltsev
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از نفوذ غرب ،حاکمان خودکامه را ترجیح میدهد .به باور تحلیلگر اسرائیلی "زوی
مگن "10به نظر میرسد اگر روسیه مجبور شود با رژیمهای قدیمی وداع کند ،ترجیح
میدهد از جریانهایی حمایت کند که به عنوان طرفدار غرب یا دمکراتیک شناخته
نمی شوند ،هرچند که روی کار آمدن اسالم گرایان هم به همان اندازه برای روسیه
ناخوشایند است .به نظر میرسد گزینه قابل تحمل برای روسیه عبارت است از
رژیمهای میانهروی خودکامه به همراه عناصر اسالمی که تمایل غربی آشکاری
ندارند" (.)Magen, 2011
نوع حکومتهایی که جایگزین رژیمهای خودکامه سکوالر خاورمیانه میشوند و
چگونگی تاثیر آن ها بر منافع امنیتی روسیه در ادامه مورد بحث قرار میگیرد .در
اینجا الزم است نکته ای گوشزد شود :موضع روسیه در قبال قطعنامه اعمال منطقه
پرواز ممنوع بر فراز لیبی و واکنش آن به سیر وقایع بعدی را باید در چارچوب کلی
تحوالتی که در لیبی در حال رخ دادن بودند بررسی کرد و نه فقط بر این اساس که آیا
روسیه  4میلیارد دالر سود بالقوه برای فروش تسلیحات به لیبی را از دست داد یا نه.
()katz, 2012
به خاطر داریم که اولین اقدام ضدحکومتی در لیبی روز  15فوریه  2011در
شرق کشور ،یعنی در بنغازی و البیضا ،آغاز شد ،اما تا قبل از  21فوریه یک
عملیات نظامی گسترده با استفاده از نیروی هوایی و تانکها برای سرکوب قیامهای
مردمی به راه افتاد .در  26فوریه شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه
 1970را علیه لیبی تصویب کرد که بر اساس آن سفر قذافی و اعضای دولت او به
خارج ممنوع شد ،لیبی تحت تحریم تسلیحاتی قرار گرفت و وضعیت این کشور به
دادگاه بینالمللی جنایات جنگی ارجاع شد تا در مورد کشتار غیرنظامیان تحقیق کند.
Zvi Magen
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در  10مارس ،فرانسه به عنوان اولین کشور شورای ملی انتقالی لیبی که در بنغازی
مستقر بود را به عنوان نماینده قانونی مردم لیبی به رسمیت شناخت .در  12مارس،
وزرای خارجه اتحادیه عرب طی یک جلسه فوقالعاده قطعنامهای به تصویب رساندند
و در آن از شورای امنیت سازمان ملل خواستند حریم هوایی لیبی را بر روی نیروی
هوایی قذافی ببندد .آن ها همچنین اعالم کردند که قصد دارند با شورای ملی انتقالی
لیبی گفتگو و همکاری کنند .در روز  17مارس ،شورای امنیت قطعنامه  1973را
علیه لیبی به تصویب رساند و یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز قلمرو لیبی وضع
کرد .روسیه ،آلمان ،برزیل ،هند و چین به این قطعنامه رای ممتنع دادندUN ( .
)Security Council, 17 March 2011
موضع روسیه در قبال این مسئله منبعث از شرایط موجود بود ،چرا که رژیم
لیبی حاضر بود از همه امکانات نظامی خود برای حمله به شورشیان استفاده کند و
باید جلوی این امر گرفته می شد .با این حال ،مفهوم "منطقه پرواز ممنوع" و چگونگی
اقدامات الزم برای اعمال آن به روشنی (در قطعنامه) تبیین نشد .اجرای قطعنامه
 1973برای اعمال منطقه پرواز ممنوع که هدف آن متوقف کردن تالش قذافی برای
بمباران نیروهای مخالف بود ،در عمل به عملیات جستجو برای قذافی و اعضای
خانواده او تبدیل شد و در نهایت به کشتهشدن رهبر لیبی منجر شد .در روز  20اکتبر
 ،2011نیروهای شورشی لیبی با کمک نیروهای ائتالف موفق به تصرف شهر سرت
شدند و در جریان حمله به شهر قذافی کشته شد .در  23اکتبر ،رهبران شورای ملی
انتقالی اعالم کردند که کشور به طور کامل آزاد شده و گفتند شریعت اسالمی بنیان
نظام قضایی لیبی خواهد بود( .تهران امروز)1390/06/01 ,
متاسفانه وضعیت لیبی به سمت بدترین سناریو پیش رفت .قتل قذافی در چارچوب
عملیات نظامی تحت هدایت نیروهای خارجی با انتقاد شدید بخش زیادی از جامعه
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جهانی مواجه شد و وقایع بعدی لیبی بر این امر صحه گذاشت که تثبیت وضعیت و
تضمین انتقال حکومت از طریق سرنگون کردن دیکتاتور کاری غیرممکن بوده است.
قذافی در لیبی یک سرزمین از دست رفته به جا گذاشت .نبود نهادهایی که پایههای
حکومت را تشکیل بدهند مانع آن شد که سازوکارهای ایجاد ثبات یا محافظت از امنیت
اجرا شوند .ویژگیهای خاص جامعه محلی ،در سطح قبیلهای یا منطقهای ،به معنی
نبود اتحاد میان گروههای مختلف شورشیان بود ،گروههایی که در حال جنگ برای
دسترسی به قدرت و منابع بودند و حاضر به مصالحه یا توافق نبودند .فرماندهان
نظامی متعدد نیروهای مخالف هم هر یک دستورکار خود را داشتند که بازتابی بود از
اهداف خودخواهانه آن ها نه منافع ملی .این مسئله باعث بروز درگیریهای شدید
نظامی شد که میزان و شدت آن را ،در کنار عوامل دیگر ،مقادیر سالحی که
گروههای درگیر در اختیار داشتند تعیین میکرد .تجربه ناگوار در لیبی ،و نیز این
احساس که روسیه به دلیل تنظیم غیردقیق مفاد قطعنامه  1973فریب داده شد ،رویکرد
روسیه در قبال وضعیت سوریه را شکل داد.
همان طور که میدانیم ،وضعیت داخلی در سوریه در اواسط ماه مارس  2011به
شدت رو به وخامت گذاشت .حجم اعتراضات به طور گستردهای افزایش یافت و به
درگیری مسلحانه منجر شد .یک ویژگی مهم در مورد اقدامات مخالفان سوریه این بود
که مخالفان حمایت قابل توجهی از خارج از کشور دریافت میکردند ،که این حمایتها
شامل ورود نیروهای داوطلب از کشورهای همسایه نیز میشد .اشتباهاتی که نیروهای
ویژه و ارتش سوریه مرتکب شدند ،واکنش بسیار بطئی و ناکافی حکومت به تحوالت،
نبود اراده الزم برای اجرای اصالحات جدی و ضروری علیرغم وعدههای داده شده،
تمایل به نگه داشتن رژیم علویها -گروه اقلیت مذهبی -در قدرت به هر وسیله ممکن،
زوال اصول ایدئولوژیک حزب حاکم و متعاقب آن از بین رفتن کارکردهای مدیریتی،
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و نیز حمایت خارجی از مخالفان ،همه و همه به ماهیت تلخ و بیامان درگیریها در
سوریه منجر شد.
هدف سیاست خارجی روسیه در قبال سوریه ایجاد مانع در برابر تالشهای نظامی
برای سرنگونی رژیم اسد بود و قدرت گرفتن مخالفان با حمایت خارجی تحت تاثیر
این مالحظات قرار گرفت :اول این که تکرار سناریوی لیبی باعث میشد مداخله
خارجی به نوعی رویه فراگیر برای سرنگون کردن رژیمها و حاکمان نامطلوب تبدیل
شود .به گفته یک سفیر اروپایی که بر گزارشهای اطالعاتی درباره کرملین اشراف
دارد "والدیمیر پوتین آنچه را که در لیبی رخ داد یک پیروزی برای غرب و درنتیجه
یک شکست برای روسیه به شمار میآورد .وی مصمم است که نگذارد این فرایند در
سوریه هم رخ دهد و از همین رو روسیه هر جا که بتواند در برابر اقدام جمعی علیه
اسد میایستد".
دوم این که روسیه مخالف رویکردهای غیرمتوازن نسبت به حکومت یا مخالفان
بود ،رویکردهایی که میتوانست توازن برقرار شده میان نیروها را از طریق دادن
مزیتهای نظامی به یکی از طرف های درگیر بر هم بزند وبه این ترتیب هرگونه
انگیزه برای حل و فصل سیاسی مسئله را از بین ببرد .به همین دلیل بود که روسیه با
درخواست ها برای متوقف کردن ارسال سالح به رژیم سوریه در حالی که کانالهای
انتقال سالح به شبهنظامیان مخالف حکومت همچنان باز بود ،مخالفت کرد.
سوم ،اگر قرار باشد مخالفان رژیم را با کمک فشار خارجی سرنگون کنند ،این
مسئله پیامدهای ویرانکننده ای برای منطقه خواهد داشت .به احتمال بسیار زیاد این امر
باعث تشدید خصومتها میان شیعیان و سنیها ،رشد احساسات ضد مسیحی و وخیمتر
شدن تنشهای قومی و فرقهای خواهد شد .همچنین احتمال دارد خشونتها به
کشورهای همسایه کشیده شود (Hoagland, 15/12/2011) .
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دیپلمات روسی "ای .جی .اکسننوک "11مینویسد " ،اغلب این تلقی وجود داشته که
انگیزه طرف روسی در مورد مسئله سوریه ترس از این است که "آخرین متحد" خود
در خاورمیانه را از دست بدهد یا این که میخواهد از غرب به خاطر استفاده از
قطعنامه  1973تحریمهای لیبی برای حمله به لیبی ،انتقام بگیرد .این تحلیلها بسیار
ساده انگارانه هستند ...به نظر من نکته دیگری وجود دارد که بسیار مهمتر است .در
بطن موضع روسیه در قبال سوریه تحلیلهای کارشناسانهای وجود دارند که به
پیامدهای خطرناک باالگرفتن درگیری مسلحانه در سوریه اشاره میکنند .با توجه به
موقعیت ژئوپولتیک ویژه سوریه در منطقه و توازن شکننده مذهبی آن ،اگر یک
گفتگوی ملی بدون دخالت خارجی میان طرفهای درگیر در این کشور آغاز نشود،
این پیامدها منافع همه -از جمله روسیه ،اروپا ،آمریکا و کشورهای عربی -را تحت
تاثیر قرار خواهد داد"(Aksenenok, 2012) .
روسیه بر گفتگوی بدون قید و شرط میان رهبران مخالفان و اسد به عنوان یک
آلترناتیو پافشاری کرده است .هر گونه تحول ،از جمله ایجاد یک دولت وحدت ملی،
انتقال اختیارات اسد به معاونش یا هر سناریوی دیگری باید از طریق توافق سیاسی
بدون دخالت خارجی اتفاق بیفتد .مسکو تالشهای دیپلماتیک مستقلی را دنبال کرده تا
بشار اسد را به اجرای سریع اصالحات وعدهداده شده تشویق کند و گفتگو میان دولت
و مخالفان را به عنوان گزینه جایگزین سیاست تحریمها و انزوا ،تسهیل کند .وضعیت
سوریه به موضوعی بسیار بغرنج تبدیل شد .از یک طرف کشورهای غربی و اتحادیه
عرب خواستار استعفای اسد شدند و به تحریمها متوسل شدند .از طرف دیگر مخالفان،
به ویژه آن بخشی که در خارج از کشور حضور دارند هیچ تمایلی به وارد شدن به
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گفتگو با دولت -حتی در چنین چارچوب سودمندی -نشان ندادند .روسیه همچنان
سیاست حل و فصل سیاسی مسئله را دنبال می کند
کمیته ویژه اتحادیه عرب اقدامات تعهد شده از سوی مقامات سوریه در پاسخ به
بسته پیشنهادی  2نوامبر ( 2011عقب نشینی خودروهای زرهی و واحدهای ارتش از
شهرها ،آزاد کردن  2000زندانی و اعالم عفو شبهنظامیان مسلح در قبال تحویل
سالح از سوی آنها) را ناکافی دانست و در روز  12نوامبر  2011نشست فوق
العاده شورای اتحادیه عرب در قاهره تصمیم به تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه
گرفت و اعالم کرد که قصد دارد تحریمهای اقتصادی و سیاسی علیه حکومت سوریه
اعمال کند.
موضع روسیه در قبال سوریه که مبتنی بر اصول است ،بر ضررهای سیاسی
برای مسکو نیز داللت دارد .کشورهای غربی همچنان بر لجاجت و انعطافناپذیری
تاکید میکردند و میگفتند روسیه ظاهراً حاضر است به خاطر دستیابی به اهداف خود
شاهد تداوم خونریزی در سوریه باشد .اشارههایی به مواضع دوپهلوی روسیه درباره
دمکراسی نیز مطرح شد .در بسیاری از کشورهای عربی ،سیاست روسیه در تقابل با
اهداف سیاست این کشورها در منطقه -که رهبران عربستان به وضوح مطرح
میکردند  -تعبیر میشد(Gorenburg, 2012) .
سیاست سرسختانه روسیه را میتوان براساس ویژگی های خاص وضعیت داخلی
این کشور ،به ویژه دوران انتخاباتی آن ،نیز تبیین کرد .پس ازانتخابات پارلمانی
روسیه در اواخر سال  ،2012این کشور شاهد آغاز یک جنبش بود که به دنبال
انتخابات عادالنه و دمکراتیزه کردن نظام سیاسی کشور است .این جنبش در جریان
مبارزات انتخابات ریاست جمهوری قدرت بیشتری گرفت و شروع به استفاده از
شعارهای تبلیغاتی کلیشهای کرد که برخی از مهمترین آنها عبارت بودند از تهدید
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انقالب نارنجی در روسیه و خطر یک سناریوی لیبی .این دو مورد اساسا ً ناهمگون و
بیارتباط هستند اما در کنار هم آوردن آنها از دیدگاه کسانی که کشورهای خارجی را
به مداخله عامدانه در امور داخلی روسیه متهم میکنند و لیبرالهای روسی را خائن
میدانند ،کامالً منطقی است .وجود مسلمانان افراطی در جمهوری های خودمختار
روسیه و تحوالتی که در منطقه خاورمیانه در حال رخ دادن است می تواند خاطرات
جنگ روسیه در افغانستان و مهاجرت تعدادی از مبارزان سلفی و کلید خوردن دو
جنگ چچن را برای روسها یادآور باشد .در ادامه به بررسی چالش اسالم گرایی برای
روسها خواهیم پرداخت.
(4چالش اسالم گرایان تندرو برای روسیه
تا جایی که به اسالام گرایان خارجی مربوط میشود رویکردهای روسیه تفاوتهای
خاصی را نشان میدهد که ناشی از اهداف سیاست خارجی است ،اهدافی که -به
عنوان مثال -نداشتن رابطه با اخوانالمسلمین مصر و ادامه رابطه با حماس -که یک
شاخه از همان اخوانالمسلمین  -را تجویز میکند .با این حال مسائل سیاست داخلی این
گونه نیستند .نگرشها در روسیه در مورد اسالم افراطگرا و سیاسی -با توجه به
شیوههای خشونت آمیز طرفداران آن و دعوت آن به تغییر نظام سیاسی مبتنی بر قانون
اساسی -همواره منفی بوده است.
تعداد مسلمانان روسیه را میتوان بر اساس نرخ رشد کلی جمعیت و نرخ رشد
جمعیت مسلمانان در هر یک از جمهوریها تخمین زد .به این ترتیب براساس
سرشماری سال  2010می توان به عدد  16.370میلیون نفر رسیدThe ( .
 )Guardian, 28/01/2013با توجه به وجود مهاجرتهای قانونی و غیرقانونی،
تعداد مسلمانان روسیه بسیار بیشتر است و به حدود  20میلیون نفر میرسد .به گفته

 /158فصلنامه

 ،دوره  ،2شماره  ،1بهار 1394

"الکسی ماالشنکو" ،اسالمشناس روس" ،بحث درباره تعداد آنها (مسلمانان) در
روسیه بی پایان است .به نظر من این بحث سودی ندارد چون افزایش یا کاهش دو سه
میلیون نفری در تخمین جمعیت آن ها به هیچ وجه تاثیری در تحلیل مسائل اسالم در
روسیه نخواهد داشت" ()Malashenko, 2014
بیشتر جمعیت مسلمانان روسیه در دو منطقه بزرگ ساکن هستند :تاتارستان-
باشغیرستان و قفقاز شمالی .به طور کلی تمایالت افراط گرایانه در هر دو منطقه دیده
میشوند .در قفقاز شمالی ،یعنی جایی که ظهور شبهنظامیان و جنایتکاری تحت
شعارهای اسالمی ادامه دارد ،ماهیت بیثباتکننده تمایالت افراط گرایانه تجلی بیشتری
دارد .به همین دلیل این مقاله توجه خود را معطوف به قفقاز شمالی میکند و رشد
اسالم گرایی افراطی در باعث شده است که منطقه قفقاز شمالی به عنوان یکی از
مناطقی که ذخیره انسانی گروههای تروریستی-تکفیری تبدیل شود و ما شاهد حضور
خیل عظیمی از ستیزهجویانی هستیم که از این منطقه به مناطق درگیری یعنی شامات
مهاجرت کرده اند .قفقاز شمالی یکی از متنوع ترین مناطق قومی فدارسیون روسیه
است .حدود  40گروه قومی ترک ،خاستگاه ایرانی و قفقازی در حال حاضر در این
منطقه زندگی می کنند ،که هر کدام خود هویت ملی ،زبان ،تاریخ و فرهنگ آن
متمایزی دارند .همه گروه ها دلبستگی قوی خود را به هویت ملی یا قومی نگه داشته ،
و به این ترتیب به طور بالقوه نشان دهنده یک چالش به تمامیت ارضی روسیه است.
()Malashenko, 2014
این واقعیت که روسیه به جهان اسالم تعلق دارد در سطح بینالمللی امری پذیرفته
شده است ،از جمله به دلیل موقعیت این کشور به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری
اسالمی .برای روسیه توسعه روابط با عربستان سعودی و کشورهای خلیج [فارس]
اهمیت ویژهای دارد .با این حال موضع روسیه در قبال بحران لیبی و سوریه باعث
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ایجاد یک سردی در این روابط شد که ترمیم آن سالها طول میکشد.
()Malashenko, 2014
ظهور سازمانها افراط گرا -از جمله سازمانهایی که به تروریسم روی میآورند-
در روسیه و آسیای میانه عمدتا ً با وضعیت بغرنج داخلی همراه بوده است .این
وضعیت دربرگیرنده سطح باالی فساد ،بیکاری ،توزیع نامتوازن فرصتهای شغلی و
منابع و تالش گروههای قدرتمند برای توزیع مجدد دارائیها بوده است .در روسیه،
ساکنان جمهوری های قفقاز شمالی با بدترین شرایط مواجه هستند .نرخ باالی بیکاری
در مناطق روستایی و رشد جمعیت در مناطق شهری نه فقط به دلیل عوامل طبیعی
بلکه بیشتر به دلیل مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها بدون توسعه زیرساختهای
الزم ،به تنشهای اجتماعی دامن میزند و منجر به روستایی شدن

12

فضای زندگی

شهری میشود .اکثریت جمعیت دارای توان کاری در مشاغل خرد مثل تهیه غذا یا
ساخت و ساز به کار گرفته میشوند .آنها دائما ً در معرض اجحاف و اخاذی از سوی
پلیس و مقامات قرار دارند و با بیعدالتی و عدم امکان دفاع از حقوقشان در دادگاه
مواجه اند .تحصیل کردگان منطقه – معلمان ،پزشکان ،مهندسان و -...که به حقوق
کم ناشی از بودجه های ناکافی وابسته هستند ،در بدترین شرایط قرار دارند و از ناامنی
اقتصادی رنج میبرند .در نهایت ،بخشی از جمعیت که تعداد محدودی را شامل
میشود ،عبارت است از مقامات و اعضای خانواده آنها که از توزیع درآمدهای
بودجه فدرال بهره میبرند و زندگی خوبی دارند .این نابرابری در این جوامع که البته
عمدتا ً بر پایه قومیتی شکل گرفته است (در راس قدرت جمهوریها نمایندگان برخی
قومیتها حضور دارند که مانع دسترسی قومیتهای دیگر به منابع قدرت و دارائی
میشوند) ،زمینه را برای رشد مداوم تنشها فراهم میکند .میتوان به این مسئله
provincialization

12
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فعالیت شبهنظامیان (به ویژه در داغستان) را نیز اضافه کرد .این شبهنظامیان به هیچ
وجه "مبارزه برای عدالت" را نمایندگی نمیکنند ،بلکه آنها نیز توسط گروههای محلی
در کشمکش برای به دست گرفتن کنترل منابع به کار گرفته میشوند ( Roshchin
). ,1969
با توجه به شرایط منتج از این وضعیت ،اسالم گرایی به کانال اصلی و در مواقعی
تنها کانال برای ابراز اعتراضات تبدیل شد .افراط گرایی اسالمی پاسخهای ساده و
آشکاری برای بیشتر مسائل ارائه میکند .پویایی آن در عین منفعل بودن و حتی
کمسوادی نمایندگان اسالم سنتی (صوفی) در بردارنده برخی مزیتهای آشکار است.
ناکامی در تربیت مبلغین دینی نه تنها نخبگان مسلمان بلکه کل جامعه را تحت تاثیر
قرار داد .جامعه برای باز کردن درهای خود به روی جهان اسالم آماده نبود.
باز کردن درها به روی جهان اسالم ،از طریق ترویج مطالب دینی ،سازماندهی
سفر حج و ورود انواع و اقسام مبلغین در سالهای اخیر باعث تقویت عمیق نقش دین
در جامعه و تحکیم اسالم سیاسی در منطقه شد .این مسئله نه فقط در جوامع شهری و
روستایی بلکه در جوامع کوچنشین نیز روز به روز آشکارتر میشود .به عنوان مثال
در قرقیزستان رشد تعداد مدرسههای اسالمی غیررسمی و سایر مراکز و محافل
اسالمی مدتهاست باعث نگرانی ناظران شده است .در این روند ،اسالم سیاسی نیز
ناهمگن و متناقض است و سیاست زده شدن آن باعث تقویت موقعیت تندروها میشود.
صوفیگرایی که با ایدههایی مثل اعتراض اجتماعی و تسلط سیاسی پرمایه شده
میتواند در این زمینه بر اسالم رسمی غلبه کند.
بازگشت جوانانی که در کشورهای خارجی آموزش دینی دیده بودند رادیکالیزه
شدن اسالم را تقویت کرد .در سالهای اخیر ،آسیای میانه شاهد تغییر در سن و سال
رهبران معنوی بوده است .مساجد شاهد حضور بیشتر جوانان هستند و مالهای
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محافظهکار جای خود را به فارغالتحصیالن مدارس و دانشگاههای کشورهای عربی و
پاکستان میدهند .این رهبران جوان راحتتر نظر افراد ناراضی جامعه را به خود
جلب می کنند .سخنگوی وزارت کشور روسی اعالم کرده که از زمان آغاز درگیری
ها در سوریه تا کنون  400نفر تنها به داعش پیوسته اند (روسیه :پیوستن  400چچنی
به داعش از آغاز درگیری ها در سوریه  )1394این آمار برای دولت روسیه خطر
بزرگی به حساب میآید چون می تواند زمینه تهدید بالقوهای برای این دولت در
کشورهای خودمختار روسیه به حساب آید .این نکته را نیز نباید از ذهن دورداشت که
شبکه تروریستی القاعده دارای شاخهای قدرتمند در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز
است که می تواند مشکالت زیادی را برای روسیه ایجاد نماید.
-4-1احیای اسالم و گسترش ایدئولوژی سلفی رادیکال
تداوم فساد نخبگان حاکم و شرایط اجتماعی و اقتصادی وخیم در برابر مدل های
غربی لیبرال دموکراتیک از توسعه باعث ناامیدی بزرگی در این مناطق شده است.
آنها همچنین اعتمادشان را نسبت به توانایی نظام روسیه در برآورد کردن موثر
نیازهای منطقه از دست داده اند .ایده های ملی و جنبش های ملی ،بسیار محبوب در
طول اواخر دهه  ،1980نیز موفق به ارائه پاسخ کافی برای جوامع چند قومی اساسا
از قفقاز شمالی نشده است.در چنین مخمصه ای بسیاری از مسلمانان جوان به اسالم
گرایش پیدا کردند؛ و پاسخ مشکالت محتلف سیاسی-اجتماعی و اخالقی خود را در
اصول اسالم یافتند .بسیاری از همین جوانان متمایل به اندیشههای سلفی و جهادی
رادیکال شده که استفاده از خشونت را مجاز می دانست و در طول دهه  1990در
سراسر منطقه گسترش پیدا کرده بود )Crescent, 2009( .
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اندیشه های سلفی یا وهابی در برخی از مناطق قفقاز شمالی قبل از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی ظهور کرده بود .در داغستان گروهی از جوانان امامبه اولین جمعیت
زیرزمینی سلفی با هدف یادگیری اصول اسالم در ناب ترین اشکال را در اوایل دهه
 1970راه اندازی کردند.در چچن در اواخر دهه  1980گروههای سلفی توسعه پیدا
کردند که مایل به پاک کردن ایمان از سنت های صوفی بودند .اندیشه های سلفی در
دهه  1990محبوبیت گستردهای یافت و ارتباط و مبادالت جوانان مسلمان منطقه با
جهان اسالم گستردهتر شد ). (Ro’I, 2001: 20-24
در اوایل دهه  1990تعداد فزایندهی جوانان مسلمان به طور منظم در مساجد
حضور پیدا کرده و به انجام فرائض دینی یومیه پرداختند 38.و به زیارت امکان
مقدس در مکه و مدینه رفته و با هم کیشان خود ارتباط برقرارکرده و در حج شرکت
کردند .و با سفر به کشورهای اسالمی به مطالعه اسالم و نهادهای آن در دانشگاه
پرداختند و از طریق این تجربه به افزایش دانش و درک خود از اسالم پرداختند.
وهمه آنها نیز با اندیشه¬ های سلفی و دیگر دیدگاه های رادیکال از طریق ابن تیمیه
 ،محمد عبدالوهاب

14

13

 ،آشنا شدند .اندیشههای سلفی در قفقاز شمالی از طریق تالش

های خارجی صندوق ه ای مختلف اسالمی و سازمان های که در منطقه افتتاح شده به
پشتیبانی از ساخت و ساز مساجد،مدارس دینی و انتشار متون اسالمی پرداختند.
بسیاری از این نهادها گرایشات سلفی و وهابیتی داشته مانند «صندوق بین الحرمین
» « ،بنیاد بخشش اسالمی

16

» و «سازمان نجات اسالمی

17

15

» که به پشتیبانی گروه

های سلفی محلی در چچن و داعستان برعهده داشتند(Ro’I, 2001: 20-24) .
13

.Ibn Taimiya
. Muhammad Abd al-Wahhab
15
.The Fund Al Haramein
16
. The Islamic Benevolence Foundation
17
.the Islamic Salvation Organization
14
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اندیشه های رادیکال سلفی در قفقاز شمالی مشتاق پاک کردن ایمان اسالمی و
خالص شدن از تمام بدعت های یا نوآوری های گناهکارانه بود .آنها می خواستند به
اصل اسالم توحیدی بازگردند .آنها به مقابله با اشکال اسالم سنتی که از قدیم در منطقه
وجود داشته میپرداختند سلفی به ویژه ستایش از اولیا و شیوخ به عنوان شفاعت بین
مومنان و خداوند را به دید انحراف از توحید نگریسته اند.این شیوه های اخیر در
میان پیروان صوفی در داغستان ،چچن و اینگوشتیا گسترده بودYemelianova, ( .
.)2011: 66
سلفی ها نیز طبقه بندی مبتنی بر قومیت محلی و قبیلهای جوامع قفقاز شمالی را رد
کرده ،و مشتاق به جایگزینی آن با هویت اسالمی بود و همین عامل در بین جوانان
مسلمان ناامید از شرایط اقتصادی و اجتماعی محبوبیت ایجاد می کرد .اندیشههای
سلفی برای آن دسته از جوانان مشتاق به تغییر جامعه که درپی برابری و عدالت
اجتماعی بودند جذاب بود .برای بسیاری از افراد ،فروپاشی ایدئولوژی کمونیست
نتیجه فروپاشی اخالق و معنویت بود که درپی مفهوم جدید از هویت و هدف در
زندگی بودند .درطول اوایل دهه  1990نوع خفیفی از سلفی گری که استفاده از
خشونت را رد می کرد در منطقه گسترش پیدا کرد.آنها با چهرههای بسیار تاثیرگذاری
چون «احمد کادی اختاوی
بالکاریا

20

18

» در داغستان و «موسی موکیژیف

19

» در کاباردینو-

که هردو از حمایت «جامعه اسالمی» برخوردار بودند .این جامعه پیش

شرط دولت اسالمی را اسالمی شدن جامعه می دانست.سلفیهای معتدل تر معتقدند که
جمعیت مسلمان محلی در منطقه باید به تحصیل اسالم پرداخته و قبل از حکومت
اسالمی  ,تشکیل شود.آنها پایبندی خود را به راههای مسالمت آمیز و استفاده از اسالم
18

.Akhmed-kadi Akhtaev
. Musa Mukozhev
20
. Kabardino-Balkaria
19
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و اصول قدرت سکوالر در این جمهوری به رسمیت شناختند .این نظرات در میان
جوانان مسلمان بسیار محبوبیت یافت و تعداد زیادی پیرو بدست آورد .در این بین یک
گروه کوچک که مجذوب اندیشههای سلفی رادیکال ایجاد شد که طرفدار جایگزینی
رژیم موجود با ساختارهای اسالمی بودند .سلفیهای رادیکال مانند « بگودین کبیدف

21

» در داغستان حکومت های سکوالر منطقه را کافر دانسته و برای اجرای قانون
شریعه اقدامات فوری را انجام دادند.آنها همچنین حمایت از ایده گسترش اندیشههای
سلفی در منطقه و اتحاد قفقاز تحت حکومت اسالمی ،به عنوان یک مرحله میانی در
مسیر به سوی وحدت کامل و امت اسالمی را درآینده در سر داشتند.آنها مدل های خود
را رژیم های سودان و افغانستان انتخاب کرده بودند.آنها همچنین معتقد بودند که
عالیترین شکل جهاد شامل یک کمپین برای گسترش اسالم در سراسر جهان .آنها جهاد
را به عنوان یک مبارزه مسلحانه دفاعی مشاهده برای غلبه بر این موانع است که
دشمنان اسالم را در مسیر گسترش سالح های هسته ای صلح آمیز خود قرار داده.
)(Saradzhyan, 04/10/2004
با الهام از این ایدئولوژی های افراطی سلفی ها در طول نیمه دوم دهه  1990به
راه اندازی جمعیت های اسالمی مختلف نظامی پرداختند  .به عنوان مثال کبیدو و
پیروانش شروع به تبلیغات در جهت جهاد مسلحانه بر علیه حکومت داغستان در
منطقه «کیزیلیورتسکی

22

» داغستان نمودند ودر روستاهای کوهستانی داغستان در

منطقه «بایناکسکی »23سلفی های محلی اعالم دولت اسالمی کردند و به اجرای قانون
شریعت در تابستان  1998پرداختند .در چچن  ،سلفی-های رادیکال در اواسط دهه
 1990پیروان زیادی کسب کردند که نتیجهی آن وقوع جنگ در برابر روسیه بود.
21

.Bagauddin Kebedov
22
Kizilyurtskii.
23
Buynakskii.
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جمعیت یا جماعت مذهبی سلفی یا در سراسر جمهوری پخش می شود ،وهابیت به
عنوان ایدئولوژی در میان جنگجویان شورشی چچن به طور فزاینده ای محبوب شده و
جوامع افراطی وهابی نیز در جمهوری کاباردینو -بالکاریا و «کاراچیو چرکسیا»24
در نیمه دوم دهه  1990ظهور کرد.و چچنیهای وهابی روابط خود را با گروهای
سلفی در این مناطق گسترش دادند و آنها را نیز تحت آموزش قراردادندWilliams, ( .
)2003
به طورکلی در این جمهوری ها اجتناب از خشونت تبلیغ می شد اما در زمان
جنگ دوم چچن بسیاری از این وهابی ها از سالح برعلیه نیروهای روسیه استفاده
کردند.در اواخر دهه  ،1990همه این گروه های رادیکال پیروان زیادی کسب کرده و
تاثیرآنها بیشتر از گروهای سلفی معتدل تر در منطقه شد.عوامل مختلفی به این روند
کمک کردند  ،از جمله نارضایتی رو به رشد در میان جمعیت با شرایط اجتماعی و
سیاسی محلی ،سرکوب جوامع وهابی توسط سازمان های دولتی ،و وقوع جنگ در
کشور چچن در سال )Williams, 2003( .1994
-4-2تاثیر جنگ چچن
رویارویی نظامی چچن با روسیه در سال های  1994و  1996منجر به گسترش
اسالم در جمهوری و افزایش وفاداری به ایدئولوژی وهابی در میان اعضای جنبش
شورشی چچن گشت .ورود چهره های های مذهبی وهابی مانند شیخ فتحی
جنگجویان عرب مانند ابن الخطاب

26

25

 ،و

 ،جانباز جنگ افغانستان در چچن پس از وقوع

جنگ بین دو کشور ،به طور قابل مالحظه ای به پیشرفت اسالم رادیکال کمک
24

Karachaevo- Cherkessia.
25
Sheikh Fathi.
26
ibn al-Khattab.
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کرد.منحصراً حضور افرادی مانند فتحی در گسترش اندیشهی جهادی و وهابیت
تاثیرگذار بوده  ،اگرچه اندیشههای سلفی در چچن در اوایل دهه  1990در درون
حزب اسالمی دوباره تولد یافت .فتحی به عنوان یک جانباز جنگ داخلی افغانستان
اولین جماعت وهابی را در میان مبارزان جوان براه انداخت که بسیار محبوب هم شد.
جنگجویان مجاهدین عرب ،به نوبه خود ،با ارزش مالی ،لجستیکی و نظامی را فراهم
می نماید .برای حمایت از تالش های جنگی چچن آنها به راه اندازی اردوگاه های
آموزشی مختلف در منطقه کوهستانی چچن ،جایی که آنها اسالم وهابی تدریس،
آموزش دیده و مبارزان اسالمی از سراسر منطقه قفقاز شمالی در اردوگاه های
آموزشی مختلف توسط عرب و چچنی های وهابی در آموزش میدادند و یک شبکه
قدرتمند از کمک و پشتیبانی از جماعتهای رادیکال در دیگر جمهوریهای قفقاز
شمالی در اواخر 1990ایجاد کردند .در این ایام چچن به مکانی برای بسیاری از
وهابیهای فراری شد .در سالهای اولیه 2000دهه چچن هنوز یک مرکز حمایت و
بسیج جماعات در کمپ ها و پایگاه های حمهوری ها بود چچن منبع اندیشه وهابی
افراطی بود که خواستار جهاد مسلحانه و استقرار حکومت اسالمی در قفقاز شمالی
شد .در سال  ، 1998یک چچنی وهابی رادیکال گفت :ما در پی ایجاد جنبش ملت
اسالمی هستیم که در پی هدف اتحاد چچن و داغستان برای ایجاد حکومت اسالمی و
راه اندازی «کنگره مردم داغستان و ایچکریا» به رهبری شمیل باسایف هستند .و
حمله به منطقه بوتلیخ در داغستان در سال  1999توسط یک گروه های چچنی
وداغستانی وهابی به رهبری ابن الخطاب و باسایف را می توان به عنوان یک تالش
واقعی برای تحقق بخشیدن به چنین هدفی دید .باسایف میگوید :چرا می خواهیم به
داغستان برویم؟ برای جهاد ،یک جنگ مقدس که اخراج کفار از سرزمین اسالم
است ...ما در حال مبارز ه برای اعالم جمهوری اسالمی و استقرار یک امپراتوری
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بزرگ چچنی در چچن و داغستان و بعد از آن در اینگوشیا هستیم) Rotar, 2002(.
در نظر سلفی های رادیکال داغستان و چچن مبارزه نه تنها با روس هاست بلکه هدف
نهایی آنها جنگ با صهیونیسم جهانی و آزادی بیت المقدس بود .جماعت کاباردینو-
بالکاریا یارموک در  2005اعالم جهاد مسلحانه در برابر متجاوزان روسی و
عروسک های خیمه شب بازیش را تا زمانی که قانون شریعت به عنوان قانون و
هدایت ترمیم زندگی اجرا نشود را اعالم کرد). (KavkazCenter, 21/01/2005
عالوه بر این ،در روسیه و آسیای مرکزی سازمانهای افراط گرایی مثل حزب
التحریر ،گروه های وابسته به القاعده ،طالبان و جماعت تبلیغی به طور خاص نقش
بیثبات کننده دارند .جالب توجه است که حزبالتحریر که در سال  1953در فلسطین
ایجاد شد و برای تشکیل نظام خالفت مبارزه میکرد ،توانست پیام حرکتهای
خاور میانه یعنی تقال برای آزاد کردن قدس ،همبستگی با مردم فلسطین و ترویج عقاید
ضد یهودی را که مردم جوامع آسیای میانه با آن نامانوس بودند ،به جوامعی که
حزبالتحریر تازه به آنها راه یافته بود منتقل کند (. )Rotar, 2002
جمعیت مسلمان روسیه و کشورهای آسیای میانه ممکن است خود را غرق در
محیطی ببیند که در آن حکومتهای اسالمی ،حتی شاید حکومتهای افراطگرا ،مسلط
هستند .سناریوهای انقالب های عربی نه در مناطق مسلمان نشین روسیه و نه در
کشورهای آسیای میانه کارکرد نخواهند داشت ،اگرچه در ظاهر از لحاظ مسائل
سیاسی و اجتماعی شباهتهایی میان آنها و کشورهای عربی دیده میشود .در روسیه
انفجارهای اجتماعی با ابعاد اسالمی ممکن است ماهیتی صرفا ً محلی داشته باشند و
بنابراین میتوان آنها نسبتا ً به آسانی مهار کرد .در آسیای میانه ،آن طور که سوابق
نشان میدهد ،امکان وقوع انفجارهای اجتماعی در کشورهای منطقه به اختالفات در
میان نخبگان ارتباط دارد .دراین باره میتوان نظر نویسندگان مطلب "انقالب های
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عربی چه مفهومی برای روسیه ،آسیای میانه و قفقاز دارد" را تایید کرد .این مطلب
توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی واشنگتن تهیه شده است .تصادفی نیست
که تاجیکستان و قرقیزستان به ضعیفترین حلقههای زنجیر در منطقهای تبدیل شدند
که کشمکش گروههای مختلف منطقهای برای کسب قدرت و نفوذ در آن آشکار بود.
نیروهای بسیار مختلفی در این کشمکش بسیج شدند ،از جمله اسالم گرایان محلی،
باندهای تبهکاری ،اعضای دستگاههای امنیتی و جوانان عادی که هیچ آیندهای برای
خود نمیدیدند و تالش میکردند وضعیت عقبنگه داشته اجتماعی خود را با مشارکت
در دزدی و ایجاد حریق جبران کنند(Korepin and Sharan 2011: 76-78) .
حتی در برخی مناطق که چالش ایجاد شده توسط تندروها محسوس و جدی است،
تالشهایی صورت گرفته تا قوانینی برای محدود کردن آنها تصویب و اجرا شود .در
این زمینه قانون تصویب شده در داغستان در  1999با عنوان "ممنوعیت فعالیت
وهابیها و سایر فعالیتهای افراطگرایانه در قلمروی داغستان" قابل توجه است .این
قانون به طور خاص شامل ممنوعیت تشکیل و فعالیت سازمانهای تروریستی و سایر
سازمانهای افراط گرا است .این قانون بحثهای زیادی به وجود آورد چرا که مستقیما ً
یکی از جریانهای رسمی اسالم سنی را با افراطگرایی برابر در نظر میگیرد .با این
حال این قانون مدافعان خود را هم داشت .پژوهشگر روس "الکساندر ایگناتنکو" در
این باره نوشت" :شخصیت های دینی مسلمان در روسیه و علمای اسالمی میتوانند
درباره وهابیت صحبت کنند و بگویند وهابیت جنبشی است که در قرن هجدهم تحت
رهبری بن عبدالوهاب در عربستان ایجاد شد .اما در فرایند اجتماعی و سیاسی ،چه
بخواهیم و چه نخواهیم در ربع قرن گذشته مفهوم دیگری برای کلمه "وهابیت" در این
زبان (روسی) ریشه دوانده است :یک جریان سیاسی که پیروان آن -براساس یک
تفسیر خاص و ذهنی از اصول اسالم -اقداماتی (عمدتا ً خشونتآمیز) انجام میدهند که
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هدف آن تغییر نظام اجتماعی و سیاسی است (به ویژه در کشورهایی که دین اسالم در
آنها گستردگی زیادی دارد) (Ignatenko 1999: 69) ".البته همه با این دیدگاه
موافق نیستند ،اما تصویب قانونی که ذکر شد به روشنی نشان دهنده یک تهدید است که
– از نظر مقامات -از تندروهای اسالمی نشأت میگیرد.
اجماعی که در میان نخبگان در بسیاری از کشورهای آسیای میانه (ازبکستان،
قزاقستان ،و ترکمنستان) به وجود آمده ،اگر ادامه داشته باشد میتواند به عنوان
تضمینی بر این نکته باشد که نارضایتی مداوم به انفجارهای قوی اجتماعی که بتوانند
کل نظام سیاسی را دستخوش تغییر کنند ،منجر نخواهد شد (شورشهای محلی در ایجا
مد نظر نیستند) .با این حال ،این بدان معنی نیست که سازمانهای اسالمی محلی که
در نبود کانال های قانونی برای اظهار اعتراض ،به حد کافی فعالیت دارند ،تقویت
نخواهند شد .حمایت سنتی از سوی عربستان و پاکستان ممکن است با کمکهای
اعطایی از سوی اسالم گرایان و سایر کشورهای عربی که سابقا ً حکومتهای سکوالر
داشتند ،همراه شود.
احتمال وخامت اوضاع در آسیای میانه همچنین به تاثیر منفی وضعیت افغانستان
بستگی دارد ،کشوری که سربازان آمریکایی تا سال  2014از آن خارج خواهند شد و
پتانسیل باالیی برای افزایش فعالیت گروههای افراط گرا و تندرو به وجود خواهد آمد.
تاثیری که آنها میتوانند از طریق ارتباط با تندروهای محلی بر روی کشورهای
منطقه داشته باشند ،می تواند برای روسیه به این معنی باشد که الزم است هم در
چارچوب سازمان معاهده امنیت جمعی ( )CSTOو هم بر اساس توافقنامههای دوجانبه
در این باره اقدام کند .اگرچه انقالبها و کودتاها در جهان عرب تاثیر مستقیمی بر
وضعیت روسیه و آسیانه میانه نخواهند داشت و الگویی برای منطقه نخواهند شد،
شرایط سیاسی جدید ،از جمله قدرت گرفتن اسالم گراها ،میتواند زمینهای را فراهم
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کند که در آن رشد تندروهای اسالمی و حمایت از آنها در بخشهایی از روسیه یا
مناطق مهم برای روسیه گسترش یابد.
نتیجه گیری
خاورمیانه به طور سنتی در حوزه منافع روسیه قرار دارد .اذعان به این واقعیت
به معنی آن نیست که این منافع ،و نیز توانایی روسیه برای محافظت از آنها ،تغییر
نمیکند .سیاست روسیه ،فارغ از ترجیحات ایدئولوژیک و بلندپروازیهای خاص
دوران شوروی ،یعنی سیاستی که بتواند با کشورهای مهم منطقه و بازیگران
غیردولتی رابطه برقرار کند ،با چالشهای امنیتی مواجه است .تغییر آرایش نظام
روابط بینالملل در منطقه در پی انقالبهای عربی چالشهای جدیدی را پیش روی
روسیه قرار داده است ،چالشهایی که -در کنار مسائل دیگر -به وخیم شدن روابط با
آمریکا و سایر قدرتهای غربی مربوط میشوند .سیاست روسیه برای ترسیم رویکرد
خود در جهان عرب فقط از اهداف محدود اقتصادی (ایجاد درآمد برای شرکتهای
روسی) نشأت نگرفته  ،بلکه یکی از اهداف آن باال بردن شأن و موقعیت بینالمللی
روسیه و به رسمیت شناخته شدن منافع ملی این کشور از سوی قدرتهای جهانی بوده
است ،منافعی که به محیط سیاسی بینالمللی وابسته نیستند .برای روسیه ،تجربه
دردناکی که در مورد مداخله نیروهای ناتو در امور کشورهای مستقل وجود داشت،
در لیبی تکرار شد .تمایلی در غرب برای استفاده از مداخلهگری به عنوان نوعی
مصلحتاندیشی فراگیر برای سرنگون کردن حکومتهایی که موافق آنها نیست به
بهانه ایجاد تغییر ظهور پیدا کرده است .عالوه براین ،افزایش توان

نظامی و فشار

خارجی علیه حکومت ها باعث شده توان روسیه برای محافظت از منافع ملیاش
محدود شود .این مسئله ممکن است منجر به انزوای سیاست روسیه شود و مجبور شود
فقط بر اساس قوانین بازیای که توسط دیگران طراحی شده عمل کند و نتایج آن را
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بپذیرد .همچنین ممکن است رشد اسالم گرایی سیاسی و کنار رفتن حکومتهای
سکوالر در جهان عرب برای روسیه مشکالت جدی ایجاد کند .اوالً ،برای روسیه
روند تغییر رژیمها ،که یک بازنگری در جهتگیریهای سیاست خارجی را موجب
شده ،ممکن است در برخی موارد به مشکالتی برای ایجاد رابطه با حکومتهای جدید
منجر شود .اگرچه این حکومتها خود در نهایت عالقمند به تنوعبخشی به روابط
بین المللی خود خواهند شد ،برای روسیه بازسازی طیف وسیعی از روابط نظامی و
سیاسی با برخی از این کشورها میتواند دشوار باشد.
ثانیاً ،یکی دیگر از نتایج منفی انقالب های عربی برای روسیه عبارت است از
وخامت روابط با اتحادیه عرب ،به ویژه عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج
فارس؛ کشورهایی که روسیه با آنها در سالهای اخیر روابط موفق و سازندهای
برقرار کرده بود .هدف این کشورها برای "سنیسازی" جهان عرب الجرم با موضع
روسیه در قبال سوریه و ایران تعارض پیدا میکند،موضعی که به راستی به یک
عنصر اصلی در استراتژی منطقهای روسیه تبدیل شده است.
ثالثاً ،برای روسیه در زمینه وضعیت مناطق مسلماننشین و نیز درآسیای میانه یک
تهدید بالقوه وجود دارد که به چشمانداز رشد نفوذ اسالم گرایان تندرو مربوط میشود.
از همین رو باید سیاست خارجی روسیه را در خاورمیانه تحت تاثیر مسائل داخلی اش
دانست و به همین جهت است که روسیه تالش می کند از موفقیت سلفیها در منطقه
خاورمیانه جلوگیری به عمل آورد تا در این صورت تجربه تلخ جنگ افغانستان که
منجر به مهاجرت جنگجویان افغانی به قفقازشمالی و آسیای مرکزی شد که نتیجه آن
هم نفوذ و گسترش اسالم سلفی و وهابی در آن مناطق بود نشود .تمام توان خود را به
کار خواهد بست تا بتواند از پیروزی سلفیها در سوریه جلوگیری نماید .و تمام
مهاجران منطقه قفقاز را در منطقه خاورمیانه از بین برده تا پس از بازگشت امنیت
داخلی کشورش تهدید نشود.
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