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 .دارد اختصاص شوروی فروپاشی از پس روسیه در تندرو اسالمگرایان و اسالم مساله به نرشیه از شامره این *

 درباره نشــریه

 هایرسانه در یافته بازتاب تصویر با متفاوت که روسیه جامعه و سیاست از دیگر منایی به ایست دریچه دیگر ایروسیه نشــریه
 صداهای بازتاب و باز جامعه یک به دستیابی برای تالش و ها طلبی عدالت سوی به ای دریچه. است جهان و ایران عمده

 نترشم روسیه خارج و داخل مختلف های وبسایت و مجالت ها، روزنامه از مقاالتی نرشیه این در. شده شنیده کمرت یا ناشنیده
 عدالت که هایی آن برای باشد؛ خواندنی و جذاب روسیه جامعه و فرهنگ سیاست، دوستداران برای تواند می که شد، خواهد

 .دارد ارجحیت دست این از مفاهیمی و ارضی متامیت ملی، منافع به نسبت برایشان انسانی حقوق و
 

 ریـنخجی بلوک بهمن: مطالب ترجمه و گردآوری
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 لح نوبل و دیمیرتی موراتفصجایزه 
 

  
 آزادی برای پیروزی یک موراتف دیمیرتی و رسا ماریا برای نوبل صلح جایزه

 جهان رسارس در مطبوعات
  
   

 صلح نوبل جایزه کسب خصوص در امللل بین عفو سازمان کل دبیر کاملار اگنس
 :  گفت روسیه در بیان آزادی برای مبارزه خاطر به موراتف دیمیرتی توسط

 در آزاد های رسانه از حامیت برای محکم ای صخره همچون موراتف دیمیرتی» 
 در مرگ فزاینده خطر وجود با ترسی هیچگونه بدون اش روزنامه و بوده روسیه
 از یکی او. است داده ادامه فعالیتش به رسسختانه کشور نگاری روزنامه فضای
 خود نگاری روزنامه کار به قدرت با همچنان توانسته که است، کسانی معدود
 تنها نه شجاعت و ناپذیر خستگی ای حرفه فعالیت همه این خاطر به ما. بپردازد

 متحمل کارشان انجام حین که روسی نگاران روزنامه متام به بلکه موراتف، آقای به
 گذارندب احرتام صلح جایزه این به باید روسی مقامات. فرستیم می درود ها آن به و گوییم می تربیک اند، شده فراوان مشقات

 . «دهند پایان مطبوعات آزادی به خود شدید حمالت به و
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 رسدبیری وظیفه زمان آن از و است 1991 سال در( جدید روزنامه) «گازتا نوایا» وزنامه ر بنیانگذاران از یکی موراتف دیمیرتی
 از نرشیه این نگاران روزنامه از تن 6 حداقل نگاران روزنامه از حامیت کمیته اطالعات بنابر. است داشته عهده به را نرشیه
 ،حمالت میان در و دهه سه این طول متام در تیمش و موراتف. اند رسیده قتل به کار انجام حین پالیتکوفسکایا آنا جمله

 در. دهند قرار روسیه جامعه اختیار در  را نیاز مورد و شفاف اطالعات اند کوشیده ان زند به محکومیت و مداوم تهدیدات
 «بیگانگان عامل» یا «نامطلوب نهاد» همچون عناوینی با نگاران روزنامه و ها رسانه از زیادی تعداد فعالیت اخیر های ماه

 .است شده رو روبه سخت مالی و اداری های فشار با یا شده متوقف
  

 ( www.amnesty.org)  امللل بین عفو سازمان وبسایت: منبع
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 «سیاست» گازتا نیزاویسیامیا
 ویژه شامره
 2411ژوئن 0 شنبه سه
 

VITA SINE LIBERTATE - NIHIL 
 .«است هیچ آزادی بدون زندگی»                                                                                                      

  

 
www.ng.ru/ng_politics 
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 ولگا حوزه و قفقاز شامل مذهبی قومی تهدیدات نقشه
 «رمیزف میخاییل» رسدبیری به ملی اسرتاتژی موسسه کاری گروه سوی از شده تهیه گزارش

 

 - - - - - - - - - -----------------مطالب  فهرست ------------------ - - - - - - - - - -
 مقدمه    

  روسیه ضد گسرتش حال در پراتیک و ایدئولوژی عنوان به وهابیت .1
 وهابیت تعریف .1.1
 روسیه شامل در وهابیت گسرتش تاریخچه .1.2
 روسیه در وهابیت جغرافیای .1.1
 روسیه در ها اسالمیست پان البی. 1.0
 روسیه در اسالمیستی پان و وهابی جریانات گسرتش با مخالفت .1.1
 ها توصیه و نتایج. 1.6

 ولگا حوزه در اسالمی بنیادگرایی و طلبی جدایی قومی، ناسیونالیزم .2
 ولگا حوزه های جمهوری در ناسیونالیستی طلبی جدایی .2.1
 ولگا حوزه در اسالمی بنیادگرایی .2.2
 منطقه در مذهبی-قومی فرآیندهای به ها روس واکنش .2.1
 ها توصیه و نتایج .2.0

 معارص روسیه سیاسی-مذهبی-قومی نقشه در شاملی قفقاز .3
 سیاسی-اجتامعی وضعیت .1.1
 (منطقه رشق در اصلی پراکندگی) مذهبی گرایی افراط .1.2
 (منطقه غرب در اصلی پراکندگی) گرا قومیت ناسیونالیزم .1.1
 روسیه خودی خودبه پاسخ و شاملی قفقاز گیری جهت .1.0

 ها توصیه و نتایج .1.1

 گیری نتیجه      
 
 
 

 مقدمه
 میزان دیگر عبارت به یا ها آن بودن خطرناک میزان براساس توان می را روسیه ملی امنیت برای مذهبی-قومی تهدیدات
 متام ریبا  تق زیرا کرد؛ بندی تقسیم گیرد، می صورت مذهبی های ایدئولوژیست و رادیکال جریانات پیروان توسط که جنایاتی
 ماهیت دارای جنایات سایر از نیز ها آن میزان و شود می انجام مذهبی های رادیکال توسط روسیه در تروریستی حمالت
 جدایی اب اسالمی رادیکالیزم هستند، ساکن ها آن در مسلامن سنتا   اقوام که روسیه از مناطقی در. است بیشرت گرایانه افراط
 جمهوری نخست وهله در) ولگا حوزه شامل مناطق این. دارند هم با نزدیکی همکاری و شده تنیده هم در گرا قومیت طلبی
 ناطقم در سیاسی-قومی وضعیت حارض گزارش در علت همین به. باشند می شاملی قفقاز و(  باشکاراستان و تاتارستان های

 تحلیل مورد روسیه مسلامن اقوام طلبی جدایی و وهابیت های همکاری وجوه متام و شود می بررسی دقیق طور به مذکور
 .گیرد می قرار

 خطر به توجه با. نیست مقدور موجود مذهبی-قومی تهدیدات متام مفصل بررسی گزارش یک محدود حجم در متاسفانه
 .گیرد انجام دیگر گزارشی در باید مذهبی و قومی گرای افراط جریانات سایر مفصل تحلیل سیاسی و رادیکال اسالم روزافزون
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  روسیه ضد گسرتش حال در پراتیک و ایدئولوژی عنوان به وهابیت .1
  

 
 وهابیت تعریف .1.1
 اسالم)» روسیه در اسالم غیرسنتی و طلب خشونت های شاخه از ای مجموعه معنای به معموال  وهابیت معارص روسیه در

 ی،تئولوژیک تا دارد سیاسی ماهیتی بیشرت تعریف این. باشد می( «مذهبی بی» یا «مذهبی خارج» سنی مذهب ،«ها جامعت
 حائز دارد، دولت برای که خطری نظر از چه جریان، این رسان انگیزه نظر از چه ویژه به آن سیاسی جنبه کلی طور به اما

 .است اهمیت
 :کرد بندی تقسیم صورت بدین به توان می را آن اصلی های گروه. است ناهمگون کامال  جریانی روسی وهابیت

 نامد؛ می( «خالص» یا «صاف اسالم» پیرو) سلفی را خود که «کالسیک» وهابیت (1
 املسلمین؛ اخوان (2
 ؛«التحریر حزب» تروریستی حزب طرفداران (1
 ؛(«تبلیغی جامعت» پاکستانی گرای افراط فرقه طرفداران) ها تبلیغی (0

 اعتقاد ،(جهانی خالفت اغلب) مختلف اشکال به «رشیعه» دولت ایجاد به گرایش ادیان، سایر پیروان و دگراندیشان تحمل عدم
 از ودخ تبلیغی برنامه در خشونتبار های روش از استفاده به متایل و هستند کافر دولت علیه جهاد انجام حال در اینکه به

 خود اهداف به دستیابی روش موثرترین را تروریزم وهابی های گروه از بسیاری. رود می شامر به روسیه وهابیون های ویژگی
 .دانند می
 ونوهابی. باشد می الییک قوانین گرفنت نادیده و اسالم از پیش عادات به اعتقاد عدم وهابیون های ویژگی از دیگر یکی

 فمخال مسلامنان متام اغلب ها آن. کرد تکفیر جهاد در رشکت عدم یا مناز نخواندن دلیل به را مسلامنی توان می معتقدند
 .خوانند می «اسالم دشمنان» را خود

 تزیار  ها آن دیدگاه از. نامند می شیطانی فرقه را شیعه مذهب اغلب و دارند شیعیان و ها صوفی با خاصی دشمنی وهابیون
 ستیز هب خوانند می اسالم در ابداعات آنچه با همچنین ها آن. کنند می مبارزه آن با و است پرستی بت ها آن به توسل و قبور
 .گیرند منی جشن را اسالم پیامرب میالد روز جمله از مسلامنان اعیاد برخی اساس همین بر و پردازند می

 هک مختلفی های فرقه منونه برای. دهند می قرار وهابیت زمره در نیز را اسالمی جریانات سایر عمل در اغلب دولتی نهادهای
 امرش به روسیه گرای افراط های گروه جزء هستند، «گولن الله فتح» و «نورسی سعید» احکام حامی و دارند ترکیه در ریشه
 متفاوت ها آن ایدئولوژیک اصول اما. کنند می معرفی «نورجولر» جنبش اعضای عنوان به را ها آن دولتی نهادهای. روند می
 .است نشده مشاهده تروریزم و ها آن میان ای رابطه عمال  و دارند بنیادگرایی به کمرتی گرایش ها آن. است وهابیت با
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 صورت. شود می محسوب آن شاخه تندروترین وهابیت که داد، قرار اسالمیزم پان زمره در قانونی لحاظ از باید را جریانات این
 صهشاخ از موجود مرزهای ورای در مسلامنان سیاسی اتحاد به اعتقاد و اسالم پیروان ای فراطبقه و فراملی اشرتاکات داشنت
 .شوند می محسوب جریانات این مشرتک های
 
 

 روسیه شامل در وهابیت گسرتش تاریخچه .1.2
 امنیعث زوال حال در امپراطوری با اعراب جنگ منظور) افول به رو های دولت با مبارزه برای ابزاری عنوان به ابتدا در وهابیت
 جنبش همین از معارص روسیه برای مضاعف خطرات متاسفانه اما. بود موثر هم بسیار خصوص این در و گرفت شکل( است
 ادهس مذهبی دکرتین یک رصفا   چهارچوب از ها فرسنگ خود اختالطی و ابداعی مختلف های پدیده متام با که شود، می ناشی
 .است گرفته فاصله
 آسیای های مفتی توانستند «خالص» اسالم پیروان 1909 سال در. شد آشکار بیستم قرن 04 دهه اوخر از وهابیون واقعی خطر
 فروپاشی و 1991 سال در سعودی عربستان با دیپلامتیک روابط مجدد برقراری از پس. دهند تغییر را شاملی قفقاز و میانه
 .گرفت خود به وار بهمن رسعتی فروپاشی از پس فضای در وهابیت گسرتش سال هامن در شوروی جامهیر اتحاد
 می زندگی اسالمی ضد و کافر های دولت در شوروی سابق های جمهوری مسلامنان که کردند، می تاکید جریان این مبلغان
 علنا   و تهدانس برابر کافران با را قانون مطیع مسلامنان رادیکال مبلغان اکرث. شود می محسوب گناه ها آن قوانین اجرای و کنند

 راچ و چون بی خود( امرای) رهربان به باید که شد، می تلقین شده وهابی دتازه افراد به. کردند می ها آن کشنت به دعوت
 از دیجدی نسل به ها آن تبدیل و رادیکال امامان تربیت جهت آموزشی ی ها برنامه به خاصی توجه وهابیون. بگذارند احرتام
 برای روسیه مناطق دیگر از ها بعد و شاملی قفقاز جمهوری از جوان مسلامن صدها 1909 سال از. داشتند معنوی رهربان
 در. شدند خارجی های مکتب روانه روسیه در اسالم احیای برای همیاری عربی و ترکی های برنامه چوب چهار در تحصیل
 از سپ.  نهادند بنا را سلفی جریان های پایه و بازگشتند روسیه به پرواز بلند و کرده تحصیل رادیکال صدها ،94 دهه نیمه
 عدهاب که شد، می مسیحیان بین در تبلیغ به خاصی توجه. گرفتند می شکل روسیه خود در وهابیون جدید کادرهای مدتی
 . گرفتند خود به را ها جامعت اولیه های سلول واحدهای افروزترین جنگ و اعتامدترین قابل نقش
 وهابیون به اینرتنت رشد. شد برابر دو رایگان صورت به ها آن توزیع و نرشیه تیراژ هزار چندین انتشار با پیروان مستقیم جذب
 سلامنانم اینرتنتی منابع از بیشرت تاکنون تعدادشان البته که کنند، ایجاد روسی زبان به سایت صدها که داد، را امکان این

 ییویدئو مطالب پخش برای و منودند جدید اعضای جذب به رشوع اجتامعی های شبکه کمک به وهابیون. است بوده سنتی
 کارجنایت های گروهک میان در ای گسرتده تبلیغی فعالت همزمان. کردند می استفاده یوتیوب نظیر هایی رسویس از خود

 .گرفت می صورت( زندانی های جامعت پدیده) ها زندان در و یافته سازمان
 یتفعال اوج. جستند می سود  تروریستی حمالت از فعاالنه طور به خود اهداف به دستیابی منظور به 1991سال از وهابیون

 دهه اواسط از ها آن. گرفت قرار تندرو رهربان کنرتل تحت چچن که بود، هنگامی یعنی 1999 تا 1991 های سال در ها آن
 برای) اسالمی نهادهای از بخشی 2412 تا 2411 های سال در. دادند می ترتیب عمومی گسرتده های سخرنانی 21 قرن نخست
 کارمندان با وهابی های سازمان. منودند اعالم «سفید روبان» جنبش از را خود حامیت( روسیه مسلامنان ملی سازمان مثال

 نفوذ ورزشکاران بین و سطوح متام در آموزشی موسسات در توانستند و کردند برقرار  ارتباط میانی سطوح از قانون ومجریان
 .منایند
 یدولت نهادهای اشتباهات از آگاهانه کامال  دارند،( جوانان ویژه به) مردم با آمیزی موفقیت ارتباطات وهابیون حارض حال در
 یکی. دکنن می خنثی ها، آن رهربان فیزیکی حذف با جمله از خود، علیه را سنتی مسلامنان منفی تبلیغات و جویند می سود
 اسالم نهادهای مانند درست گر، معامله و مقتدر جریان عنوان به خود شناساندن کنونی مرحله در وهابیون اصلی اهداف از

 و( شود می مشاهده داغستان در که آنچنان) ای منطقه سطح در چه حکومتی، نهادهای در دارند قصد ها آن. است سنتی
 .دهند تغییر خود نفع به را روسیه قوانین و بیابند خود برای جایگاهی فدرال، سطح در چه
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 روسیه در وهابیت جغرافیای .1.3
 متام در وهابی جوامع 2411سال تا. کند منی تجاوز( نفر هزار 144 حدود) مسلامنان کل %1 از روسیه در وهابیون کل تعداد
 چهار در یا دولتی ثبت بدون وهابی جوامع. بودند گرفته شکل چوکتسکی خودمختار ایالت از غیر به روسیه فدراسیون مناطق
-کاباردینو داغستان،) مناطق این کنار در. کنند می فعالیت روسیه های مفتی شورای ای منطقه های بندی تقسیم چوب

 بدیلت وهابیون فرشده زندگی مکان به نیز پرجمعیت روستایی مناطق( چچن در گذشته در و تاتارستان مورداویا، بالکاریا،
 . شدند
 بیشرتین معرض در اینگوشتیا و بالکاریا-کاباردینو مناطق و شده وهابیزه روسیه مناطق سایر از بیشرت داغستان حارض حال در

 زرگب جامعه فعالیت. است یافته افزایش شدت به اوستیا و استاوروپولسک منطقه در وهابیون فعالیت. دارند قرار خطرها
 .یافت کاهش جاری قرن نخست دهه اواسط در چیرکسیا-کاراچایوا وهابیون
 هابیزهو  نقاط سایر از بیش ولگا رود روسی حوزه در نیژگوراد و پنزن آرنبورگ، ساراتوف، مورداویا، باشکاراستان، تاتارستان،

 جمهوری. اند رسیده ثبت به نیز سامارا و اولیانف های استان و اودمورتیا، جمهوری در وهابی بزرگ های انجمن. اند شده
 .اند گرفته قرار جریان این تاثیر تحت کمرتی میزان به کیرف استان و پرم منطقه ال، ماری و چوواشیا های
 یزن آدیگیا جمهوری در وهابیون فعالیت و هستند دن رود کناره روستف و آسرتاخان روسیه جنوب در وهابیت اصلی مرکز

 روسیه غربی شامل در. اند شده متمرکز مسکو استان و شهر در روسیه مرکز در وهابیون اتفاق به قریب اکرث. باشد می مشهود
 و نتیوم های استان در ویژه به روسیه فدراسیون اورال حوزه ودر دارند متایل کارلیا و پرتزبورگ سن در فعالیت به ها آن

 منطقه دور رشق در و اُمسک استان و آلتای گورنی سیربی در. هستند فعال ننتسک-یاماال خودمختار استان و اسوردلف
 .روند می شامر به ها آن فعالیت مراکز یاکوتیا و پریمورسک

 
 

 روسیه در ها اسالمیست پان البی. 1.1
 غینمبل توسط شده جذب مسلامن معنوی رهربان از آغاز در که گرفت، شکل روسیه در اسالمیستی پان البی 94 دهه اوایل از

 لامنانمس سنتی های سازمان میان انشعاب ایجاد در فعالی نقش ایسالمیست پان های مفتی و امامان. بود شده تشکیل خارجی
 . دادند تشکیل موازی سازمان توجهی قابل تعداد و داشتند
 جریان این از غیرمستقیم یا مستقیم طور به اغلب باشند، داشته کالسیک وهابیت به تعلقی گونه هیچ اینکه بدون رهربان این
 .کنند می حامیت اسالمی رادیکال های جریان سایر میان در

 ود،ب کرده اعالم وهابیت ایدئولوژی از را خود حامیت بارها که روسیه، های مفتی شورای مناینده «الدین عین راویل» مفتی
 . شد روسیه در ها اسالمیست پان البی معنوی رهرب
 ،«ارسفبیب مقدس» ،«عشیرف الله نفیع» به توان می مسلامن مذهبی نهادهای مشهور اسالمیست پان منایندگان سایر جمله از

 . کرد اشاره دیگر مذهبی و اجتامعی فعال چند و «جامل حیدر» شناس مذهب فیلسوف
 منبع ها ده و «روسیه فدراسیون در اسالم» ،«اسالم صدای» ،«انصار»های سایت و «چیرنویک»و «گازتا نوایا» های روزنامه
 .کنند می حامیت ها وهابی منافع از دیگر اینرتنتی

 ثبیتت و داغستان در وهابیت دادن جلوه موجه روی بر را خود مترکز اطالعاتی منابع و فکری رهربان از بسیاری حارض حال در
 .اند کرده معطوف دولت با گفتگو برای رشیک مهمرتین عنوان به آن موقعیت
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 روسیه در اسالمیستی پان و وهابی جریانات گسرتش با مخالفت .1.1
 سنتب آن اقدام اولین که دادند، ترتیب رادیکال اسالم با مبارزه برای را وسیعی کمپین روسیه دولتی نهادهای 1999 سال از

 ممنوعیت زمینه در ابتکارهایی. بود «طیبه» و «االغاثه» ،«الحرمین» تروریستی مالی نهادهای حامی روسی های منایندگی
 منطقه و اینگوشتیا داغستان، در شده وضع وهابیت ضد قوانین با مغایر که شد، انجام روسیه قلمرو متام در وهابیت

 با. دبو  ها آن توسط تروریستی حمالت میزان افزایش و داغستان به وهابیون حمله اقدامات این دلیل. بود استاوروپولسک
 .ماند ناکام فدرال سطح در وهابیت ممنوعیت این وجود
 ازمانس از تعدادی منودن اعالم تروریستی با مرتبط پرونده روسیه فدراسیون عمومی دادستان درخواست به 2441 فوریه 10
 .گرفت قرار بررسی مورد کشور این عالی دادگاه علنی غیر جلسه در روسیه قلمرو در فعالیتشان کردن ممنوع و ها
 شد، یم انجام ها آن مدارس در که ای گسرتده اسالمیستی پان تبلیغات به توجه با «نورجولر» فرقه های فعالیت 2441 سال در

 ایه فعالیت خصوص در را ای گسرتده تحقیقات عمومی دادستان. کرد جلب خود به را روسیه در قانون حافظ نهادهای توجه
 آوریل مده. منود آغاز بودند، ارتباط در بیستم قرن در ترک اسالمی عامل نورسی، سعید تعلیامت با که ترکی-تاتاری مدارس
 های سازمان را «تبلیغی جامعت» تبلیغاتی سازمان 2449 می هفتم و «نورجولر» املللی بین سازمان  روسیه عالی دادگاه 2440
 .کرد اعالم افراطی

 درالف فهرست به اند، شده شناخته گرایانه افراط دادگاه سوی از که اسالمیست پان نویسندگان از جدیدی های کتب ساله هر
 مفتی ،2449 مارس در. انگیزد برمی را اعرتاضاتی اغلب اجرایی های دستگاه تصمیامت این. شوند می اضافه ممنوعه مطالب
 ررسیب برای تخصصی شورایی ایجاد با ممنوعه مطالب فدرال فهرست  تکمیل روند به تا خواست دولت از الدین عین راویل
 وسیهر  دادگسرتی وزارت سوی از که بود، هشداری درخواست این به پاسخ نخستین. ببخشد نظم فدرال سطح در مذهبی متون
 ورایش تصمیامت انتشار اجازه عدم بر مبنی الدین عین راویل خود رهربی به روسیه مسلامنان معنوی سازمان اروپایی بخش به

 .شد هداد مسکو جامع مساجد اینرتنتی سایت در نورسی سعید ممنوعه کتب از حامیت در سازمان این اروپایی بخش تخصصی
 از امیتح در)  است داشته برخوردهایی قانونی نهادهای با مطالب برخی رسمی ممنوعیت رس بر نیز پیشرت الدین عین راویل
 ماعظ مفتی «عشیرف الله نفیع» وی همرزم نزدیکرتین اعالمیه نیز و شد ممنوع 2441 سال در که  «مسلامن شخصیت» کتاب
 از 2440 سال در که ممنوعه مطالب فهرست به اعرتاض و التحریر حزب تروریستی سازمان از حامیت در روسیه آسیایی بخش
 (.شد تنظیم فدرال دولت سوی

 اتتهدید کاهش موجب موثر ای گونه به حقیقتا   ممنوعه مطالب فهرست کردن تر طوالنی که گفت، توان منی متاسفانه
 . شود می جامعه در تروریستی

 مانساز  برای قانونی عواقب که درحالی رسد، می نظر به خشن اساسی و پایه هیچ بی اغلب برانگیز بحث متون پیگیرد
 زا پس. است ناچیز بسیار مقابل در دارند، تروریستی ماهیت که اسالمی های سازمان حامیان و کنندگان رشکت دهندگان،
 سازمان های مجازات که کرد، اعالم تاتارستان داخلی امور وزیر «خاخارین آرتم» ،2412 ژوئیه در قازان در تروریستی حمالت

 به .نيستند متناسب دارند، همراه به جامعه برای ها آن  که خطری با اسالمی های سازمان حامیان و کنندگان رشکت دهندگان،
 بمحسو  پاداش افراطيون نظر از بلكه كند، منی ايجاد ها آن در ترسی تنها نه که مضحکند، قدر آن  ها مجازات اين» وی باور
 . «شود می
 
 

 ها توصیه و تایج. ن1.1
 جرم حسط با اغلب ها مجازات سطح. است نگرفته شکل رادیکال اسالم با مقابله برای الزم قانونی بسرت هنوز روسیه در -1

 که هایی کتاب شامل مشخصی اساس و پایه هیچ بی گاهی که ممنوعه و افراطی کتب پخش و خواندن. نیست هامهنگ
 یستترور واقعی همدستان همزمان. است همراه قانونی شدید پیگرد با شود، می نیز گذشته انتشارشان تاریخ از سال چندین

 اتهام مورد حتی و شوند منی مجازات اغلب...(  و دهند می مذهبی آموزش ها آن به مستقیام   که افرادی ها، آن حامیان) ها
 . گیرند منی قرار نیز
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 امر این بر (چیرکیسکی افندی سعید و یعقوبف الله ولی ویژه به)  سنتی مسلامنان رهربان هم و باتدبیر سیاستمداران هم -2
 تعالیم ساسا بر. باشد منی پذیر امکان کشور متام در آن ممنوعیت بدون وهابیت با آمیز موفقیت مبارزه که ورزند، می تأکید

 خالص ماسال  گیرانه سخت قوانین با اسالمی دولتی و رفته بین از باید اسالمی غیر عنرصی عنوان به معارص دولت وهابیت،
 که هایی حکومت چهارچوپ در توانند می تعالیم این.  ندارد وجود سازش برای جایی اسالم نوع این در. گردد آن جایگزین
 اند گرفته وهابیت از اندکی بسیار تاثیر که هایی دولت چوب چهار در یا اند شده نهاده بنا خالص اسالم های معیار براساس

 ها دولت نوع این از هیچکدام جزء روسیه اما. باشند آمیز صلح ،(باشد می ضعیف عمال  جنبش این که رشایطی در یعنی)
 برای. تساخ مجزا دقیق طور به اسالم در عقیدتی های کاوش از را اسالم لوای تحت سیستامتیک تروریسم باید مسلام  . نیست
 امروزه که قانونی های نهاد جانب از جمله از) سازمانی و ایدئولوژیک های حامیت از بخشی که دانست باید منظور این

 دیمیق تاکتیک یک «نظامی» و «قانونی» شاخه به بندی تقسیم. آیند می شامر به ترور های زیرساخت از جزئی( دارند وجود
 لبانط خشونت حامی خود رژیم که درصورتی سیاسی مستقیم خشونت توقف.  شود می محسوب گرا افراط های جنبش برای
 به اه آن معنوی تعالیم و جایگاه از نظر رصف را سیاسی و اخالقی حقوقی، مسئولیت باید دولت. نیست پذیر امکان باشد،
 .بگیرد عهده

 هتوج جلب موجب تنها مطالب این ممنوعیت موارد اغلب در. نیست مؤثر افراطی کتب و جزوات ممنوعیت کلی طور به -1
 صورتی به ای پیدا اینرتنت در را مطالب این توان می آسانی به زیرا ندارد، ها آن به افراد دسرتسی بر تاثیری و گردد می بیشرت
 وی وعهممن کتاب و نویسنده محبوبیت بر قطع طور به که است، توجیه قابل موردی در تنها ممنوعیت. منود منترش دیگر

 . گردد تهیه شوند، ممنوع وجه هیچ به نباید که اسالمی کتب از ویژه فهرستی باید همچنین. نیفزاید
 قزاقستان رد. منود حل قزاقستان تجربه کارگیری به طریق از توان می را زندانیان شامر به وهابی نوکیشان پیوسنت مشکل -0

 متاسی هیچگونه و کنند می سپری خاصی های گروه میان در را خود زندان دوره گری افراطی و تروریزم به محکوم وهابیون
 از سیاریب تابعیت آن در که کرد، استفاده بحرین تجربه از توان می تندرو گرایان اسالم خصوص در. ندارند زندانیان سایر با

 .شوند می اخراج کشور از اپوزیسیون خطرناک بسیار های گروه و شود می اعالم باطل محلی وهابیون
 :کرد پیشنهاد را زیر راهکارهای توان می روسیه مسلامنان جامعه میان در رادیکالیزم رشد از پیشگیری برای -1
 طرواب برقراری برای الزم قانونی بسرت ایجاد امکان که مذهبی های سازمان و دولت اجتامعی مشارکت مفهوم در بازنگری-

 دولتی های سازمان ها آن اساس بر که هایی معیار به باید مذکور مفهوم در. سازد می برقرار را گرایان اسالم و دولت میان
 . شود اشاره منایند، همکاری اسالمی متمرکز های نهاد با بود خواهند قادر
 عمل نقادانه اسالمی روحانیت های سازمان میان در خود رشکای انتخاب در باید ای منطقه های دولت و مرکزی حکومت-

 .نیستند روسیه در سنتی اسالم تبلیغ در سازنده همکاری به حارض افراد متام زیرا منایند،
 از حامیت در دولتی های برنامه توسعه-

 آماده هدف با آموزش و اسالمی علوم
 رسمی روحانیون از نوین کادرهایی سازی

 مکاتب مدرسان دينی، عاملان مسلامن،
 بسیاری اهمیت از نگاران روزنامه و قرآنی

 .است برخوردار
  
 افزایش خصوص در معیارهایی باید-

 رتاثی تحت شدت به که ها مفتی قدرت
 یتوهاب تبلیغ و ها آن بین اطالعاتی جنگ
 گام همچنین و گردد تعیین دارد، قرار
 رهربان از فیزیکی حفاظت برای هایی
 .شود برداشته سنتی اسالم
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 ولگـا حوزه در اسالمی بنیادگرایی و طلبی جدایی قومی، ناسيوناليزم. 2
 

 ولگا حوزه های جمهوری در ناسیونالیستی طلبی جدایی.2.1
 هیرجام در «پرسرتویکا» دوره آغاز با امروزی های تاتار میان در سیاسی ایدئولوژی عنوان به ناسیونالیستی طلبی جدایی
 از که گرفتند، شکل میالدی 04 دهه اواخر در تاتارستان در ها تاتار قومی-ملی های سازمان نخستین. یافت گسرتش شوروی
 موفقیت اوج دوران 1991 – 1991 های سال. ساخت می متبادر اذهان در را بالتیک حوزه در داده رخ حوادث جهات بسیاری
 و سیهرو  فدراسیون دولتی نهادهای بین قدرت تقسیم خصوص در نامه توافق امضای از پس. بود تاتار طلبان جدایی سازمان
 .کرد فروکش نیز تاتارها طلبانه جدایی جنبش 1990 سال در تاتارستان جمهوری
 هب داشت، ابتدا در كه سكوالری ماهيت رغم علی خود، كاهش حال در محبوبيت جربان برای تاتارها طلبانه جدايی جنبش
 1991 تا 1996 های سال فاصله در طلب جدايی جنبش فعاالن و( بايرامف فوزی) رهربان از جمعی. شد متوسل اسالمی امت
 اگرچه د،ش  حفظ همچنان ناسيوناليستی عقايد اين وجود با. دادند تغيري قومی-مذهبی به را خود ناسيوناليستی كامال  موضع

 .گرفت قرار اهميت دوم درجه در
 مجلس» ،«تاتارها اجتامعی مركز» قبيل از تاتار جديد ناسيوناليست طلب جدايی های سازمان قدميی، های سازمان كنار در
 خيابانی اعرتاضات در رشكت طريق از تا تالشند در ها آن. گرفتند شكل اينرتنتی های انجمن قالب در «آزادليك» «اتفاق» ،«ملی
 فضای از را خود(  «فكر» باشگاه عنوان تحت) فرهنگی های شب و ها سخرنانی صورت به هايی گردهاميی دادن ترتيب يا

 ،«تاتار جبهه» به توان می ها سازمان اين ميان از. ببخشند عينيت واقعی دنيای در خود موجوديت به ساخته، خارج مجازی
 سازمان ناي. كرد اشاره!( تاتار ای برخيز!« )اويان تاتار» و( طاليی رسزمین) «تاتارها ميهنی جبهه اوردا، آلتني» ،«محق تاتارهای»
 .هستند فعال بسيار اينرتنت فضای در كمشان تعداد رغم علی ها
 توان می ونهمن بارزترين عنوان به. گرفت شكل رسيعا   اسالمی بنيادگرايان با تاتار طلبان جدايی تلفيق جاری قرن دوم دهه در
 روحانیت سازمان آن طی كه كرد، اشاره 2412 آوريل در «رشيف كل» نام به قازان اصلی جامع مسجد با مرتبط حوادث به

. تگرف مسجد اين امام «يونسف رميل» بركناری به تصميم جمهوری اين سكوالر حكومت از حاميت در تاتارستان مسلامنان
 اضاتاعرت  دادن ترتيب به اقدام رسعت به تاتار ناسيوناليست طلبان جدايی گروهی های رسانه در خرب اين انتشار محض به

 هديدت وهابيون حاميت آوردن دست به با طلبان جدايی. شد مواجه منطقه وهابی جامعه مثبت واكنش با كه منودند، خيابانی
 جزیهت همسویی که سناریویی چنین تکرار از وحشت با محلی دولت. كردند قازان مجلس جلوی گسرتده تظاهرات برپايی به

 .کرد ابقا مسجد امام مقام در را وهابیت حامی واعظ داشت، همراه به را وهابیون و طلبان
 آن در ار  نخست نقش که خارجی های اُ .جی.ان جانب از تاتارها ناسیونالیستی جنبش به توجهات میزان که بود، ترتیب بدین
 بالتیک هحوز  کشورهای و اوکراین آذربایجان، گرجستان، های سازمان بیشرت بلکه ترکیه، و اروپا اتحادیه امریکا، های سازمان نه
 «اتارت ملت کشی نسل» مساله طرح برای هایی تالش گاهی چند از هر تفلیس در. کرد پیدا شدیدی افزایش کردند، می ایفا

 آذری مهاجران سوی از قازان در «آزادلیک» خیابانی تجمعات مالی منابع که کرد، نشان خاطر باید همچنان. گیرد می صورت
 .شود می تامین
 ناسیونالیست های مراسم در و مالقات هم با باشکاراستان و اودمورتیا در تاتار طلبان جدایی 2412 سال تابستان و بهار در

( نآسام گرگ) «بوره کوک» ناسیونالیست جوانان سازمان و «آزادلیک» بین اتحادی دیدارها این طی. کردند رشکت محلی های
 سالما مناینده که مسلامنان روحانیت های سازمان علیه هم کنار در ها آن که داشت، انتظار توان می ترتیب بدین. شد برقرار
 روس نهاستعامرگو  طلبی برتری منایانگر خود طلبی جدایی که فرض این با هستند،( حنفی مذهب) مناطق این مردم میان رایج

 اسیونالیستن با را باشکیری و تاتار طلبان جدایی اتحاد تواند می بودن اسالمی  عامل بر بسیار تاکید اما. منایند مقابله هاست،
 شرتکم دشمنی واسطه به بتوانند منطقه خودمختار های جمهوری متام اینکه احتامل حال عین در. مناید دشوار ایغور-فینو های
 طور به راویغو -فینو های ناسیونالیست) نیست بعید شوند، نزدیک هم به روسیه موجودیت مناد عنوان به پراوااسالو مذهب با

 (.دارند اعتقاد نوین پرستی بت به کلی
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 جالبی کلش تغییر ناسیونالیزم جمهوری این در. است تاتارستان مشابه بسیار جدید مورد یک جز به باشکاراستان در وضعیت
 و افادارو  محلی دولت به کامال   ها ناسیونالیست آن مبنای بر که داشت، وجود «دولتی ناسیونالیزم» گذشته در. است یافته

 به ناسیونالیزم این اکنون اما. کردند می حامیت محلی دولت از که گفت، توان می علت همین به. بودند مسکو مخالف
 ورولتایک جهانی اجرایی کمیته نوع از) قدیمی دولتی نیمه های ناسیونالیست. است شده تبدیل «اپوزیسیون ناسیونالیزم»

 از( انباشکاراست در تاتارها اجتامعی مرکز مثال برای نیز و ،«بوره کوک» ناسیونالیست جوانان گروهک اعظم بخش باشکیر،
 آلربت. »پیوست فعلی محلی دولت اپوزیسیون های گروهک به ها آن تر رادیکال شاخه و شدند خارج سیاسی کار دستور

 و «بامدیا» خربی آژانس قبیل از تاثیرگذار بسیار های رسانه صاحب و «مردمی دولت روسی حزب» بنیانگذار «محمدیانف
 می یلتشک دیگر گروهی های رسانه بسیاری و اوفاپورتال اوراسیا، وی، تی رن محلی های تلویزیون از که «اوفامدیاهولدینگ»

 .رود می شامر به سیاسی عرصه در ها آن جذب اصلی منبع شوند،
 «اختیار خالق. »شدند نزدیک یکدیگر به بودند، هم مخالف آشکارا سابقا   که باشکیری و تاتار های ناسیونالیست ترتیب بدین

 منترش دوباره وقفه سال چند از پس باشکاراستان های ناسیونالیست روزنامه «حوزه خالق» و تاتار های ناسیونالیست روزنامه
 .شدند
 رییس «حمیدف رستم. »بود دولت در نیروها توازن تغییر اتحاد به معامله از اپوزیسیون دو این رابطه تبدیل دالیل از یکی

 طلبان جدایی حامی مخفیانه طور به ها سال که را منطقه سابق جمهور رییس «رحیمف مرتضی» کاری تیم جدید، جمهور
 .کرد برکنار دولتی مقامات از بود، باشکیری
 و دارد غیرمستقیم ماهیتی حامیت این. است شده حفظ همچنان حاکم رسان میان در طلبان جدایی از حامیت به گرایش
 بارهدر  اینرتنت و گروهی های رسانه در اغلب که را اشاراتی محلی رسان. است بومی ساالری قومیت حفظ به متایل آن دلیل
 رایب تاتارستان دولت. کنند می قلمداد خود دولت برای تهدیدی شوند، می مطرح جمهوری این سیاست در قومیتی توازن عدم
 اتارت طلبان جدایی اجتامعات مورد در رسانی اطالع به ای گسرتده طور به «ها روس مساله» برابر در تاتارها مساله دادن قرار
 .پردازد می محلی گروهی های رسانه در ها آن فعالیت سازی شفاف و

 پان رشد هب رو و روسی ضد ایدئولوژی مستحکم بسرت در شان ای منطقه متحدان با تاتار ناسیونالیست طلبان جدایی همکاری
 ملی دولت یک مدل براساس مستقل باشکاراستان یا تاتارستان به رسیدن که است، آن از حاکی ترکیستی پان یا اسالمیستی
 رسزمین» یا «بزرگ توران» ایجاد ها آن فعلی هدف واقع در. رود منی شامر به ها آن برای توجهی جالب هدف دیگر اروپایی،
 باشکاراستان و تاتارستان شامل نخست وهله در که) «اورال-ایدل» جمهوری. است روسیه قلمرو از عظیمی بخش در «طالیی
 جوان نسل علت همین به. گردد می تلقی «والیت» یک عنوان به ها رادیکال دید از ملیتی چند دولت این در( شود می

 .سازد برپا وهابیت ایدئولوژی براساس را رشیعه دولت تا کند می تالش ها ناسیونالیست
 
 

 ولگا حوزه در اسالمی بنیادگرایی .2.2
 روز این در. بود ولگا حوزه روسی بخش در رادیکال اسالمگرایان فعالیت اوج نقطه قازان در 2412 ژوئیه 19 تروریستی حمله

 نیز شپی چندی. شد مجروح وی جان به قصد سوء اثر در منطقه سنتی مسلامنان رهرب و تاتارستان مفتی «فیضف ایلدوس»
 جلوی تانتاتارس مسلامنان روحانیت سازمان آموزشی بخش رییس و سنتی اسالم مشهور پرداز نظریه و عامل «یعقوبف الله ولی»

 در که د،ش منترش «تاتارستان مجاهدین امیر» از ویدئویی رسعت به اینرتنت در. گرفت قرار گلوله اصابت مورد شخصیص منزل
 .برخوردارند مسلح زیرزمینی های سازمان از تاتارستان در کردند می ادعا رادیکال اسالمگرایان آن
 انبج از ،«سنتی مذاهب» احیای با شوروی جامهیر اتحاد فروپاشی از پس آمده پدید معنوی خالی فضای کردن پر به گرایش 

 رتیبت بدین. گرفت قرار حامیت مورد سابق شوروی قلمرو متام در فروپاشی از پس و شوروی پایانی های سال دولتی نهادهای
 به نیز مزبور کشورهای. شدند تبدیل منطقه مسلامن های جمهوری مردم برای مدلی به رشق در خارجی مسلامن کشورهای
 که شد، موجب امر این. دادند مثبت پاسخ «اسالم احیای» روند در ها آن به کمک بر مبنی خود روس همکیشان درخواست

 پایگاه هب ولگا حوزه مناطق. کنند نفوذ تاتارستان در روسیه مسلامنان برای غیرسنتی اسالمی جریانات گذشته قرن 94 دهه از
 .شد تبدیل دیگر مسلامن کشورهای از مذهبی گرایی افراط مبلغان کنرتل بدون فعالیت
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 اشتند،د چشمگیری دینی فعالیت که مسلامنانی متوسط سن. کرد تغییر تاتارستان مسلامن جوامع چهره بعد به زمان آن از
 سن ات) بسزایی سهم از باشکاراستان و تاتارستان مساجد در کننده رشکت افراد میان در جوانان حارض حال در. یافت کاهش

 سیارب مذهبی شعایر کلیه انجام در که کسانی) کردند می تلقی برتر را خود دین که افرادی میزان. برخوردارند( سالگی 11
 به 2440 سال در میزان این که حالی در بود، %1 تنها 2441 سال در جمهوری دو هر جوانان میان در( بودند سختگیر و مرص
 شدید های گیری موضع افزایش به گرایش اما نیست، دست در اطالعاتی تر قبل های سال مورد در متاسفانه. رسید 11%

 .دارد وجود تاتار جوانان بین حارض حال در مذهبی
  

 های لباس و( دراز و پرپشت های ریش) ظاهر خاطر به جوانان منازگزاران، میان در
 آرایش نوع این. آیند می چشم به مسلامنان سایر از بیش( کوتاه شلوارهای) متفاوتشان

 می محسوب سلفیان ظاهری های شاخصه از مسلامن روحانیت اعتقاد به لباس و چهره
 .است جدید روسیه مسلامنان سایر و تاتارها برای مذهبشان که شود،
 رد کلی به دارد، قدمت ها قرن که را روسیه مسلامن ملل مذهبی های سنت ها سلفی
 امروز و هستند دار ریشه باشکاراستان و تاتارستان در ویژه به ها سنت این. کنند می
 نآ  از برخی. اند گرفته قرار سلفیان توسط نابودی و فراموشی واقعی تهدید معرض در
 می دعوت ها خانه به آن قرائت برای که قرآن حافظ زنان) آبیستاها: از عبارتند ها

 های جنت و سابانتوی) ملی های جشن مردگان، سالگرد و هفتم سوم، مراسم ،(شوند
 .اسالم پیامرب میالد عید و( سنتی
 اه آن امتناع حنفی روحانیت اعتقاد به تاتار ملت برای ها سلفی خطرات از دیگر یکی
 رد سلفی عقاید گسرتش برای مشرتک زبان. است جامعه در تاتاری زبان کارگیری به از

 هریش جوانان از بسیاری عالوه به. است تر مناسب قومی مرزهای از فراتر تبلیغات برای زبان این. است روسی زبان روسیه
 .نیستند مسلط تاتاری زبان به تاتار

 و جتامعیا زندگی در کافی تجارب نداشنت اجتامعی، بلوغ عدم بزرگسال، افراد میان در خود اثبات به میل اجتامعی، نابرابری
 در لفیس عقاید پذیرفنت برای را مساعدی های زمینه( ای حاشیه نامعین،) پایین نسبتا   اجتامعی موقعیت متعاقبا   و شغلی
 .آورند می فراهم جوانان
 ند،ده تطبیق اطراف محیط با را خود کنند منی سعی( ها سلفی) ها آن: »نویسد می فقید یعقوبف الله ولی که طور هامن
 منافع و ها ویژگی با ثابت جوامعی را خود اغلب ها آن. بپذیرند را اینجا مسلامنان فرهنگ و زندگی نحوه ، رسوم و آداب
.... دانند می محق را خود حقوقی و برشی حقوق ابزارهای از گیری بهره با ها این همه از دفاع در و کنند می قلمداد خاص
 البغ فرهنگ با خود تنها نه ها آن. دارند مومنین علیه فعاالنه اقدام برای بیشرتی آمادگی وهابیون ویژه به و ها گروه این

 .«گذارند می تاثیر نیز رو میانه های گروه مومنان سایر روی بلکه کنند، می مخالفت منطقه مسلامنان
 زهحو  در براندازانه و تروریستی های فعالیت تدارک یا انجام دلیل به رادیکال اسالمی جوامع اعضای بارها اخیر های سال در
 زیرزمینی رادیکال اسالمیستی های سازمان تدارک از صحبت جا همه در که شد، موجب حوادث این. اند شده دستگیر ولگا
 .باشد قازان در 2411 املپیک برگزاری زمان در تروریستی عملیات چندین انجام برای

 گروه ننخستی. دارد شباهت منشور یک به بیشرت و شده تشکیل افراد از دسته چهار از تاتارستان های سلفی جامعه ساختار
 و اند وابسته رسمی مسلامن های سازمان به خود افراد این. هستند نفر هفت حدود که است، تاتار مسلامن امت رسان شامل
 نیدوا ریشه و گسرتش برای مناسب محیطی ایجاد جهت را دولت حامیت خود رسمی موقعیت از استفاده با کنند می تالش
 وهمس ها سلفی های فعالیت با منطقه در که است، محتسب امامان شامل گروه دومین. منایند جلب منطقه در گری سلفی
. تندهس ارتباط در جوانان با همه از بیش و مساجد در کنندگان رشکت مردم، با که دارند، جای مبلغانی سوم گروه در. هستند
 ار  تاتارها مذهبی-ملی سنن و آداب متام و دهند می قرار نقد مورد شدیدا   را سنتی اسالم که هستند، مبلغین همین دقیقا  
 مبلغین این عقاید که دهند، می تشکیل جوان مسلامنان را ها سلفی جامعه چهارم گروه. خوانند می «خالص اسالم» با مغایر

 .هستند گروه همین جزء نیز زنند می مسلحانه مبارزه به دست که افرادی. اند پذیرفته را
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 باج» اصل براساس بازارها در تجار گیری باج گذشته در اگر. بود جنایتکاران جامعه کردن وهابیزه اخیر های سال مهم گرایش
 پرداخت) ببخشند مذهبی وجهه باجگیری به دارند سعی جنایتکاران امروزه گرفت، می صورت «باشد رست باالی سقفی تا بده،
 زندانیان میان در رادیکال اسالم(. غیرمسلامنان جانب از مالیات عنوان به جزيه و مسلامنان جانب از ها جامعت برای زکات

 هب را ها جامعت و کنند می خویش مذهب به دعوت را زندانیان سایر زندان به ورودشان لحظه از ها سلفی. یابد می گسرتش
 از یشپ خود( جنایات) قبلی گناهان و گیرند می قرار وهابیت ایدئولوژی تاثیر تحت زندانیان از بسیاری. دهند می پیوند هم

 تدول قوانین از اطاعت به اسالمگرایان متایل عدم. کنند می تکرار جهاد قالب در موجه ای گونه به بعدها را اسالم پذیرش
 این راگ. سازد می ارزشمندتر کنند، می زندگی خود خاص «مفاهیم» اصطالح به براساس که جنایتکاران نظر در را ها آن روسیه
 به ادرندق ها سلفی زیرا گذارند، می تاثیر جنایت جهان رسان روی خود نوبه به نیز مذهبی افراطگرایان کند، پیدا رشد گرایش
 .بدهند انگیزه جنایتکاران جامعه کل
 اب همسویی احساس تاتارها ملی رسوم و آداب با ها سلفی منفی رابطه رغم علی تاتار رادیکال های ناسیونالیست میان در

 میان به نامی تاتار مستقل دولت یک از شان اینرتنتی منابع در ها سلفی خود. شود می مشاهده سلفی زیرزمینی های گروه
 .باشد جهانی خالفت یک از جزئی آینده در باید ها سلفی نظر در روسیه کل و تاتارستان. آورند منی

 حوزه به جهاد گسرتش خواستار اغلب مشغولند، شاملی قفقاز در روسیه دولت علیه مسلحانه جنگ به که رادیکال اسالمگرایان
 کیفی تغییرات با همزمان گذشته سال دو طی باالخره گرایش این. شوند می باشکاراستان و تاتارستان مشخص طور به و ولگا
 بسیار عمل به حرف مرحله از باشکارستان و تاتارستان های سلفی عبور تهدید. گرفت شکل تاتارستان مسلامنان جامعه در

 ممکن آینده در. دهند می باشکیرها و تاتارها به واهی های قول خود گسرتده تبلیغات در ها آن  حارض حال در. است جدی
 زیادی رتکمش نقاط تاتار ناسیونالیست جوانان اینکه ویژه به شوند، تبدیل «مجاهدین» به ناسیونالیست طلبان جدایی است
 .دارند رادیکال اسالمگرای جوانان با

 خواستدر  افزایش و ولگا حوزه در مسلحانه جهاد تبلیغ تشدید سمت به اصوال  وهابیون های گردهامیی در ها صحبت کلی لحن
 از حاکی تاتارها خود های گردهامیی در موضوع این مورد در بحث. است کرده پیدا سوق آن تر رسیع هرچه آغاز بر مبنی ها

 در مساله این گیرد، می صورت وهابیون سوی از که ای گسرتده های تالش با اما نیست، عمومی افکار بین در آن گسرتدگی
 می ادیکالر  اسالمگرایان اینرتنتی منابع از بیشرتی تاثیر روز هر تاتارستان مسلامنان رسانی اطالع فضای. است جدی حارض حال
 .پذیرد

 از پس. تندهس باشکاراستان و تاتارستان ناسیونالیست طلبان جدایی با اتحاد برقراری به مایل همچنین رادیکال اسالمگرایان
 گمیتین در هم با بارها تاتارستان الییک های ناسیونالیست و رادیکال اسالمگرایان قازان در 2412 ژوئیه 19 تروریستی حمله
 رشکت «ها دولت جانب از مسلامنان پیگرد به اعرتاض» جهت شده داده ترتیب( آگوست 19 و 1 ژوئیه، 29) اعتصابات و ها

 ورایش گناه بی قربانیان» را ها آن و ایفا را ها تروریست مدافعان نقش ای رسانه فضای در تاتار های ناسیونالیست. منودند
 .کنند می معرفی «فدرال امنیت

 متام .است شده بدل رادیکال اسالمگرایان اصلی منبع به جمهوری این های دولت غفلت دلیل به تاتارستان اخیر های سال در
 البته که ی«کفار» علیه خود رهربان فراخوان نخستین با اند آماده که مذهبی، گرایان افراط کنرتل بدون رشد برای الزم رشایط

 قمناط وهابیون. است شده فراهم تاتارستان در بگیرند، دست به اسلحه شود، می نیز سنتی مسلامنان شامل ها آن نظر از
 ادرص همسایه مناطق به تاتارستان از اسالمی گرایی افراط حارض حال در. آیند می جمهوری این به «تجارب تبادل» برای دیگر
 گروه با هم هایی همکاری ها آن. دارد وجود باشکاراستان و تاتارستان رادیکال اسالمگرایان میان تنگاتنگی ارتباط. شود می
 .دارند شاملی قفقاز تروریستی زیرزمینی های

 یضدروس های فعالیت از حامیت برای تاتارستان دولتی بودجه از( پنهان و آشکار صورت به) مختلف اشکال به تاکنون
 .است شده استفاده شوند، می محسوب رادیکال اسالمگرایان متحدان که تاتار، های ناسیونالیست
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 :ندهست فعال شکل سه به منطقه این در رادیکال اسالمگرایان جامعه
 یتوهاب پیروان توسط که( نظامی) تروریستی و زیرزمینی شاخه (1

 ستهد آن زیرزمینی شاخه در که است، این اصلی تصور. شده تشکیل
 و ستانپاک افغانستان، به نظامی تجربه کسب برای که وهابیونی از

 اند، بازگشته روسیه به خود وطن در جهاد برای سپس و رفته سوریه
 باشند؛ برخوردار تاثیرگذاری بیشرتین از
  
 
 شده؛ تشکیل التحریر حزب اعضای توسط عمدتا   که سیاسی-اجتامعی شاخه (2
 با وهمس تاتار های ناسیونالیست و منطقه بوروکراسی منایندگان از و است فعال دولتی نهادهای در که گری البی شاخه (1

 .شده تشکیل رادیکال اسالمگرایان
 

 نجاما از زمانی اندک گذشت با. پذیرد می صورت سناریو همین براساس تاتارستان در وهابیون هامهنگ سیاسی های فعالیت
 ترفند این. شود می عمل وارد اسالمگرایان سیاسی شاخه تیراندازی، یا انفجار شکل به نظامی شاخه توسط تروریستی حمالت
 از حامیت در» ای گسرتده  اعتصابات و ها میتینگ التحریر حزب اعضای که 2412 ژوئیه 19 تروریستی حمله از پس دقیقا  
 قابل دادند، ترتیب( 2412 دسامرب 22 و اکترب 20 آگوست، 19 و 1 ژوئیه، 29) چلنو نابرژنایه و قازان در «مسلامنان حقوق

 در اسالمگرایان گری البی شاخه شود، می رادیکال اسالمگرایان مهار خواستار و خاطر آزرده جامعه وقتی و. است مشاهده
 .افتد می تکاپو به قانون نگهبان نهادهای های فعالیت ساخنت متوقف برای تاتارستان دولتی نهادهای

 
 

 منطقه در مذهبی-قومی فرآیندهای به ها روس واکنش .2.3
 دوران در منطقه در ها آن جمعیت از. شوند می محسوب جمعیت لحاظ از قومیت دومین تاتارستان جمهوری در ها روس
 جمعیت ؛1111161 با برابر) %1/01 1909 سال در ها روس شوروی  آمارهای براساس است؛ شده کاسته فروپاشی از پس

 %1/19 به میزان این 2442 سال در که درحالی دادند، می تشکیل را منطقه جمعیت( %1/00 یا 1161040 با برابر تاتارها
 در نفر هزار چهار و هفتاد تا ها روس تعداد تقلیل. یافت کاهش( %9/12 یا 2444116 با برابر تاتارها جمعیت ؛1092642)

 اثر رد بلکه ،(دارند کمرتی فرزند عمدتا   نیز تاتار های خانواده امروزه) ولد و زاد کاهش دلیل به تنها نه سال بیست این طول
 به روسیه موفق نسبتا   مناطق از یکی اقتصادی لحاظ از تاتارستان که است، درحالی این. بود نیز منطقه از ها آن مهاجرت
 که بود، منطقه این در ها آن مذهبی و ملی مشکالت نتیجه در چیز هر از بیش تاتارستان از ها روس خروج. رود می شامر

 .دهد می تشکیل منطقه در را «ها روس مساله» ها آن مجموع
 

 :است شده تشکیل منطقه مذهبی-قومی های تنش به مربوط مشکل سه از تاتارستان در ها روس مساله
 ها؛ شهرداری و محلی دولت نهادهای در روس مسئوالن فقدان (1
 مناینده 124 از و نفر 0 تنها جمهوری این های شهرداری رییس 01 از نفر، یک تنها تاتارستان دولت وزیر 11 از حارض حال در

 رییس وزیر، نخست دولت، مشاور جمهور، رییس) محلی دولت روسای سطح در. هستند روس( %20) نفر 29 محلی مجلس
 می وقف رشایط گرفنت نظر در با. شود منی دیده روسی فرد هیچ کلی طور به( تاتارستان عالی دادگاه رییس محلی، مجلس
 حاکم انرس  سوی از چنینی این تبعیضات روی آن از گذشته. دارد ساالر قومیت ماهیتی تاتارستان سیاسی رژیم که گفت، توان

 توجیه اآشکار  رود، منی شامر به ها روس مادری رسزمین اینجا که استدالل این با حتی بلکه شود، منی گذاشته رسپوش منطقه
 در مطبوعاتی نشستی در 2412 سال در تاتارستان جمهوری دولتی شورای رییس «محمدشین فرید» مثال برای. گردد می

 چنین ها روس میان در و داریم نیاز مجرب کادری به ما» که کرد، اعالم دولتی مناصب در ها روس حضور عدم علت خصوص
 ؛«شد نخواهند یافت هرگز افرادی
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 .تاتارستان مدارس در روسی زبان مساله: مذهبی-قومی درگیری (2
 ساعات و تاتارستان مدارس در آن اجباری فراگیری موجب بیستم قرن 94 دهه آغاز در دولتی زبان به تاتاری زبان تبدیل 

 می یاد روسی زبان ساعت 144 کودکان مدارس در تحصیل سال 14 طول در. گردید روسی ادبیات و زبان با یکسان تدریس
 زبان که روسی برخالف تاتاری زبان.باشد می ساعت 1244 روسیه فدراسیون مناطق سایر در میزان این که حالی در گیرند،

 کتب .کاهد می آن کاربردی اهمیت از طبیعتا   که است، قومی درون ارتباطات زبان شود، می محسوب قومیتی میان ارتباطات
 شود، می داده همکامل به نسبت بیشرتی بسیار اهمیت زبان دستور یادگیری به ها آن در که نیز تاتاری زبان کیفیت بی آموزشی
 اسیشن زبان بخش و تاتارستان عالی موسسات از یک هر در تاتار زبان گروه وجود رغم علی. سازند می دشوار را آن فراگیری
 از سپ هنوز تاتارستان، علوم آکادمی چهارچوب در فدرال دانشگاه در تاتار هرن و ادبیات زبان، تخصصی کامال  موسسه تاتار

 در یزبان – قومی های درگیری. است نشده تهیه کند، تر آسان را زبان این یادگیری که آموزشی کتاب یک حتی سال بیست
 که ست،ا منطقه گرایان قومیت و زبان روس جمعیت میان درگیری یک بلکه نیست، تاتارها و ها روس بین مناقشه تاتارستان

 انتخاب اختیار دادن و وضعیت این تغییر برای مقامات متایل عدم. کند می حامیت طلب جدایی ناسيوناليست تاتارهای از علنا  
 یابانیخ وسیع تظاهرات شدن مشتعل و آشفتگی تشدید به منجر فدرال قانون در مندرج آموزشی استاندارد نوع سه از یکی
 جدایی تاتار، زبان مدافعان عنوان به ای منطقه مقامات ضمنی حامیت به پاسخ در و شد قازان در 2412-2411 های سال در

! تنیس روسیه تاتارستان -! روسیه آهن، راه ایستگاه چمدان،) روسی ضد شعارهای با هایی تظاهرات و اعتصاب محلی طلبان
 جانب از را واكنشی هيچ روسیه رسارس در عمومی خشم برانگیخنت وجود با که انداختند، راه به...(  و! شامست منتظر ریازان -

 در تاتاری آموزش از که را والدینی بیگاه و گاه محلی مقامات راستا همین در. نداشت پی در محلی دولت و فدرال مقامات
 الح در مثال برای. دهند می قرار مجازات مورد ندارند، قبول درسی ماده یک عنوان به را زبان این یا و کنند می انتقاد مدارس
 جامعه. هستند درجريان دادگاه در نیژنکامسک از «ماژاروا ویکتوریا» و قازان از «خاتولف پاول» والدين های پرونده حارض
 این. کنند می تلقی اصل یک عنوان به را اجباری زبانگی دو محلی های دولت. داند می خشونت نوعی را وضعيت اين روس
 مطرح وضعیت این حفظ رضورت از انتقادی بحث نوع هیچ که «مینیخانوف رستم» تاتارستان جمهور رئیس جدید پیام در امر

 می قیتل تبعیض یک عنوان به تاتارستان سوی از را اجباری زبانگی دو این روس جمعیت. است مشاهده قابل کامال  نساخت،
 .کنند
 
 . تاتارستان در ها روس مذهبی-ملی فرهنگ (1

 برای زمینه همین در بودجه مالحظه قابل پرداخت میان در ها روس مذهبی-ملی فرهنگ روی مالی گذاری رسمایه فقدان
 رجیحت که نیز را روسی پراوااسالو کلیساهای محلی های اسقف غیرفعال موضع. شود می خشم شدن برانگیخته موجب تاتارها
 محلی دولت خشم تا نپردازند پراوااسالو ی جامعه مذهبی زندگی از حامیت و مالی مسائل به مربوط های بحث به دهند می
 از پیش سارتدک کلیسای که است، روسیه مناطق معدود از یکی تاتارستان. کرد اضافه اوضاع این به باید نشود، برانگيخته را
 زهمو  به كه قازان مجلس اعظم کلیسای گیرد؛ می قرار استفاده مورد( قازان شهر در خصوص به) آن در موزه عنوان به چیز هر

 در آنها تعداد) مساجد رسیع ساز و ساخت. آيد می شامر به آن از ای منونه شده، تبديل تاتار قوم ميان در دولت تاریخچه
 اسالو کلیساهای زیاد تعداد وجود با( 224 حدود) کلیساها معدود بسیار تعداد حال عین در و( رسد می 1144 به تاتارستان
 ریروشنگ فقدان. باشد می «آناستاسی» محلی اسقف طور همین و محلی های دولت ساخنت متهم برای محکمی دالیل مرتوک،
 آوردن روی با را خال این آنان که شود، می موجب جوانان ویژه به ها روس میان در ارتدکس مذهب روح در واقعی مذهبی

 و اتارت جوانان برای گسرتده و متعدد های مراسم سازماندهی. کنند جربان رادیکال اسالم اغلب و اسالم یا نوین پرستی بت به
 شتال  عالوه به. شوند متهم عدالتی بی به محلی های دولت که شود، می موجب روس جوانان برای مواردی چنین کامل فقدان
 باشگاه فعالیت روسی، دوی) جامعه در فرهنگی و ورزشی مسابقات برگزاری جهت روس شهری جوانان سازماندهی خود برای

 با مشابه های مراسم که حالی در. شود می روبرو مجازات با اغلب...(  و ها ملت دوستی محلی ی خانه در روسیه سینامی
 .گیرند می قرار حامیت مورد...(  و «آزادلیک»تاتار جوانان اتحادیه)تاتار نهادهای سوی از اما ملی، مضمون
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 آن سوی از واقع در. شود می خالصه فولکلور های مراسم برگزاری در تنها اغلب «روسی فرهنگ» محلی های دولت نظر از
 موزه فتتاحا روسی، تئاتر گسرتش روس، بومی نویسندگان های کتاب نرش قبیل از) روسی فاخر فرهنگ از حامیتی گونه هیچ ها

 . گیرد منی صورت...(  منطقه، روس فعاالن ویژه های
 شهروند را خود ها آن که شود، می موجب هستند، رو روبه ها آن با تاتارستان روس اهالی که فرهنگی-ملی مشکالت مجموعه
 روس اهالی از گروهی بینی جهان شدن رادیکال موجب خود نوبه به امر این. منایند تلقی عدالتی بی قربانی و دو درجه

 هک تاتارستان در اسالمی بنیادگرایی رشد. شود می خود زندگی محل و زادگاه از ها آن مهاجرت نیز و جوانان ویژه به منطقه،
 شاملی قفقاز تجربه. رود می شامر به ها آن مهاجرت محرک عامل گردد، می روس اهالی برای ناامن فضایی ایجاد موجب
 کهنه سوی به را منطقه در مانده باقی غیرروس جمعیت ناخواه خواه مذکور مناطق از ها روس خروج که دهد، می نشان
 .دهد می سوق طلبی تجزیه و گرایی اسالم گرایی،

 
 

 ها توصیه و نتایج .1-2
 برای هم و(  تاتارستان برای حارض حال در ویژه به) ای منطقه های دولت برای هم ولگا حوزه اسالمی و ملی نقشه طراحی

 ارجیخ کشورهای متایل نباید. است برخوردار یکسانی ارزش و اهمیت از( باشکاراستان در کنونی وضعیت مانند) اپوزیسیون
 و یسیاس کارشناسان نگاران، روزنامه بازدیدهای افزایش. گرفت نادیده ولگا حوزه در را جدید زده بحران منطقه یک ایجاد به

 های گروه گیری شکل با. است اهمیتی حائز نکته قازان از مذهبی-قومی رادیکالیزم مساله به مند عالقه های دیپلامت
 در خود همفکران با آموزش و همکاری سطح در و هستند فعال تاتارستان در مخفی های شبکه در که زیرزمینی تروریستی

 به توجه با ولگا حوزه در داغستان-اینگوشتیا سناریوی تکرار دارند، ارتباط «قفقاز امارت» خودشان تعبیر به یا شاملی قفقاز
 . نیست انتظار از دور محلی ویژه رشایط

 که) یحنف مذهب تر دقیق عبارت به یا منطقه این سنتی اسالم حامیان از و تاتارستان مفتی ،«فیضف ایلدوس» استعفای
 لتدو  نقش شدن کمرنگ از بارزی مثال جدید مفتی انتخاب و( گرفت قرار قصد سوء مورد ها ترویست سوی از پیش چندی
 دارد، گرایش ترکیه به مذهبی لحاظ از که «سمیگولین کامل» با فیضف جایگزینی. است مذهبی های سیاست حوزه در مرکزی
 اریگذ تاثیر در مذهبی های سیاست حوزه در مسئول فدرال کارمندان کامل ناتوانی. گرفت صورت مسکو نظارت بدون عمال 
 کومس میان قدرت واقعی هرم وجود عدم دهنده نشان روسیه طرفدار مذهبی فعاالن رفنت کنار از جلوگیری و موجود روند بر
 و تپذیرف را فیضف غیرمنتظره و داوطلبانه استعفای راحتی به قازان مجلس. است مذهبی های سیاست در دیگر مناطق و

 .نداشت تاتارستان محلی دولت تصمیم پذیرش جز به ای چاره مرکزی دولت ترتیب بدین
 آموزشی مدیران سطح در چه و محلی دولت روسای سطح در چه امور رسان رفتار ولگا حوزه شدن اسالمیزه های نشانه از یکی
 فیقتل به توجه با را پدیده این محققان. کنند می عمل منطقه بنیادگرایان حامیان نقش در اغلب مناطق روسای. است شهر

 .اند نامیده «وهابی مالکیت» مذهبی رادیکال عقاید و تجارت بوروکراسی،
 موجب هک رود، می پیش اسالمی بنیادگرایی با کامل اتحاد راستای در ولگا حوزه های جمهوری در ناسیونالیستی طلبی جدایی
 جودو  واسطه به گرایان اسالم و طلبان جدایی که رود، می هم احتامل این. گردد می ایدئولوژیک سطح در بنیادگرایان تسلط
 .آورند روی «سفید روبان» اپوزیسیون با تاکتیکی نزدیکی به روسیه سیاسی نظام از نارضایتی مشرتک عنرص
 نسل سوی از ویژه به) خارجی یا داخلی مهاجرت پدیده شاهد آینده سال 14 تا 1 در که داشت، نظر در باید هم را امر این
 هب مهاجران گرایش. بود خواهیم قفقازشاملی از جمله از( اند نیافته سازگاری خود زادگاه جامعه با فرهنگی لحاظ از که دوم

 . است بوده محسوس بسیار اخیرا   ولگا حوزه در اسالمی بنیادگرایی
 آن علیه پنهان تبعیض و منطقه شده اسالمیزه فضای در ولگا حوزه های جمهوری ساکن های روس میان در مهاجرت به میل
 ینند،ب می تهدید معرض در نیز را خویش امنیت و نیستند متصور خود برای شغلی آینده هیچ که جوانان بین در ویژه به ها

 تاثیر هتج روس جمعیت از استفاده برای تالشی حتی فدرال دولت اخیر سال بیست طول در .است یافته زیادی بسیار افزایش
 نند،ما می وفادار اقتصادی مساعد اوضاع تضمین ازای در که محلی ساالر قومیت رسان با داده ترجیح و نکرده مناطق این بر

 .کند همکاری
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 چشمگیری طور به و عمال  آینده در اما است، شاملی قفقاز از کمرت مسلام   منطقه این های روس میان در مهاجرت به متایل
 .شد خواهد مناطق این از روسیه دولت دست شدن کوتاه موجب
 زیر ردموا انجام ها آن بر عالوه. است شده ذکر گزارش نخست بخش در اسالمی رادیکالیزم با مقابله برای پیشنهادات از برخی
 :است رضوری نیز
 مسند در ها آن مدت طوالنی حضور قومیتی؛ های جمهوری در شهرها شهرداران و مناطق روسای ای دوره تعویض تشدید (1

 واندت می ای دوره تعویض این برای شیوه آمیزترین موفقیت گردد؛ می ای قبیله حکومتی نظام تقویت موجب عمال  قدرت
 .باشد دولت فدرال نهادهای در سیاست مسند در ها آن انتصاب طریق از مناطق روسای قدرت افزایش

 قومیتی؛ های جمهوری در دولتی خدمات بخش در اقلیت اقوام علیه قومیتی تبعیضات اعامل با مقابله (2
 داخل مسلامنان آموزشی نهادهای تقویت طریق از کشور از خارج مذهبی تحصیالت به دسرتسی امکان ساخنت محدود (1

 کشور؛
 راساسب کودکان آموزش استاندارد از نوعی انتخاب حق اعطای طریق از باشکاراستان و تاتارستان در اقوام زبان مناقشه حل (0

 میان اوتتف) مادری زبان عنوان به بلکه دولتی، زبان عنوان به تنها نه را روسی فراگیری امکان که والدین، به فدرال قوانین
 مناید؛ فراهم( باشد می آن آموزش ساعات میزان بودن باال و دومی عظیم فرهنگی بار وجود در «مادری» و «دولتی» های زبان
 باشکیری؛ و تاتاری های زبان داوطلبانه فراگیری ایدئال حالت در
-فرهنگی های پروژه و مشرتک های مراسم در رشکت به مایل که باشکیر و تاتار جوانان های سازمان از حامیت افزایش (1

 در ایدب مشابه اقدامات منظور بدین باشند؛ می مشابه های فعالیت زمینه در سازی شفاف حداکرث با روس جوانان با آموزشی
 گیرد؛ صورت پابرجا و ثابت چهارچوبی

 ودخ سازماندهی به ها روس تشویق منطقه، در روس ناسیونالیست های سازمان های فعالیت پیگرد و سازی محدود توقف (6
 جوانان برای فرهنگی های مراسم سازماندهی برشی، حقوق و آموزشی-فرهنگی های فعالیت برای قومیتشان چهارچوب در

 یرهاباشک و تاتارها توسط مشابه هایی فعالیت که رشایطی در روس جوانان برای فوق موارد وجود عدم) روس ناسیونالیست
 یم افراطی ناسیونالیستی های گروهک به گرایششان موجب و انگیزد برمی ها آن میان در را تبعیض حس گیرد، می صورت
 ؛(دارند نازیستی ماهیتی آشکارا موارد برخی در که شود،
 صولیا حامیت با باید کار این ها؛ آن امتیازات لغو خصوص در تردیدها رفع با بومی رادیکال اسالمگرایان با تسامح توقف (1

 باشد؛ همراه است، وفادار کشور این دولت به که روسیه سنتی اسالم
 وانین،ق تصحیح شناسایی، و عملیاتی های فعالیت جمله از یافته، سازمان جنایات با مبارزه ابزارهای کارگیری به متعاقبا   (0

 ممکن؛ سطح ترین وسیع در وهابیون با رابطه در...  و زمینه این در  دولتی ویژه نهادهای افزایش
 تروریستی؛ شبه و تروریستی های فرقه علیه فعال تبلیغات (9
 در مذهبی-قومی های تنش افزایش محسوس عامل امروزه که( مرکزی آسیای از ویژه به) مهاجرت سیر ساخنت محدود (14

 .باشد می روسیه کلی طور به و ولگا حوزه مناطق
 
 
 
 
 
 
 
 



 
21 

 معارص روسیه سیاسی-مذهبی-قومی نقشه در شاملی قفقاز. 3
  

 سیاسی-اجتامعی وضعیت .3.1
 لپرمشک و ترین حساس از یکی روسیه در قفقاز شامل منطقه
 اتجریان میزان بیشرتین. رود می شامر به روسیه مناطق ترین
 دو طول در. شود می مشاهده منطقه این در نیز مذهبی-قومی
 روسیه در دیگری جای هر از بیشرت شاملی قفقاز اخیر دهه
 اثر بر خود قومی-سیاسی فضای در اجتامعی شکاف شاهد

 عه،جام اداره قدرت شدید تضعیف متعاقبا   و اقتصادی شکست
 های فعالیت خوردن گره و عمومی فساد گسرتده، بیکاری
 .است بوده جنایتکارانه اعامل با اقتصادی

 
 محصوالت انواع برخی مورد در جز به) شاملی قفقاز مناطق

. ندا داشته روسیه در را اقتصادی رشد میزان کمرتین( کشاورزی
 فدرال دولت بالعوض مالی های کمک خرج و سایه در اقتصاد

 فراهم وضعیت این برای مناسبی بسرت نامشخص، های راه در
 ایرس در شاملی قفقاز انگلی اقتصاد گسرتش مکانیزم. آورد می

 نیم به همه از بیش گذشته سال بیست در که روسیه مناطق
 .ردگی می قرار بررسی مورد ادامه در گرفته، شکل سیاسی عوامل
 فدراسیون های دولت شوروی جامهیر اتحاد فروپاشی از پس

 از یکی به شاملی قفقاز های جمهوری از یک هر در روسیه
 امکان وی به و کردند اتکا اکرثیت اقوام به متعلق بومی قبایل
 رب را خود های چشم و بخشیدند داخله سیاست در گسرتده اختیارات و فدرال دولت فراوان بالعوض مالی های کمک کنرتل
 فاداریو  گذاشنت منایش به قبال در ها پوشی چشم این متام. بستند فسادشان و خواری رشوه و ها آن سوی از قوانین مکرر نقض
 .گرفت صورت انتخابات در فدرال وقت رسان از حامیت و مسکو به نسبت خود خارجی سیاست در ها جمهوری این
 این ممتا. فراگرفت را قفقاز آوری رشم حد در اجتامعی نابرابری و قدرت از کارمندان استفاده سوء فساد، از موجی نتیجه در

 خود، برای جدید هویتی جمله از زندگی در جدید گاهی تکیه و حیات جدید های شیوه جسنت به ناگزیر را مردم عوامل
 یتقوم در خود جایگاه یافنت برای قفقاز اقوام از بسیاری های تالش رشایطی چنین در. منود...  و جامعه اداره جدید ابزارهای
 ی،فرهنگ انحراف خود دنبال به امر این. کرد پیدا مرشوع ای وجهه اجتامع اداره کهنه ابزارهای و مذهب گرایی، قبیله گرایی،
 معنوی اورد و رهرب عنوان به روسیه نقش رفنت بین از و مذهبی و ناسیونالیستی جریانات ایدئولوژیک خشن مفاهیم گسرتش

 .داشت همراه را
 94 دهه آغاز در. شوند می محسوب روسیه برای شاملی قفقاز جانب از خطر بزرگرتین مذهبی-قومی ماهیت با تهدیداتی

 روسیه و( 1992 نوامرب-اکترب) اینگوشتیا و اوستیا بین( سابق شوروی قلمرو در مورد هشت از) مسلحانه درگیری دو گذشته قرن
 این در( است بوده همراه فروپاشی از پس دوره متام در چچن در درونی تنش با که 2441-1991 و 1996-1990) چچن و

 .است نشده پیدا ها آن برای سیاسی حل راه هیچ هنوز آشکار، درگیری دو این کردن فروکش رغم علی. داد رخ منطقه
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 در منطقه رسان دیگر سویی از و نیست مطرح دیگر روسیه فدراسیون ساختار از خروج مساله سو یک از چچن در امروزه
 از جمهوری، اداره در واقعی استقالل) امتیازاتی از برخورداری رشط به اگرچه روسیه، فدراسیون ساختار در ماندن باقی مورد
 یدهرس توافق به آنند، فاقد مناطق سایر که...(  و فدرال دولت سوی از مالی سابقه بی حامیت نظامی، نهادهای اداره در جمله
 درالف دولت بالعوض مالی های کمک که کرد، نشان خاطر باید چچن، در اقتصاد احیای در آشکار مثبت تغییرات رغم علی. اند
 هایی اختزیرس ساخنت فراهم جهت بلکه گیرد، منی قرار استفاده مورد تولیدی اقتصاد ایجاد برای موارد اکرث در منطقه این به

 شود وابسته فدرال بودجه به پیش از بیش چچن که شود، می موجب امر این. شود می رصف غیررضوری تجمالت با مثال برای
 .ندهد انجام خود مالی تامین برای تالشی و

 از پس حتی وجود این با. است شده برداشته فدرال نظامی نهادهای دوش از عمال   منطقه این در طلبان جنگ رسکوب وظیفه
 هفتاد و صد 2412 سال در) دارد ادامه همچنان تروریستی-براندازانه های فعالیت چچن در ضدتروريستی عمليات نظام الغای

 همزمان است، هایی حرکت چنین مخالف که محلی دولت و( شدند کشته ها آن از تن دو و هشتاد که گرفت، قربانی چهار و
( گمرک همراه به) املللی بین فرودگاه یک 2449 آوریل 6 در مثال برای. دهد می افزایش را خود ادعاهای و اختیارات میزان
( سونژن منطقه) اینگوشتیا خود همسایه مورد در را ای منطقه ادعاهای «قدیرف رمضان» 2412 سال در. شد افتتاح گروزنی در

 ییسر «یفکورف بیگ یونس» با متعددی های درگیری و مربوطه شهرهای اداره قانون در تصحیحاتی موجب که کرد، تشدید
 .گردید اینگوشتیا دولت
 اردینکاب میان ها درگیری این. هستند جریان در نیز پنهانی های درگیری شاملی قفقاز آشکاردر های درگیری تشدید کنار در
 اه کومیک آلکین، های چچنی و آوارها چرکیسیا،-کاراچایوا در ها چرکیس و ها کاراچایف بالکاریا،-کاباردینو در بالکارها و ها
 سطح به آنکه بدون ها آن وضعیت و دارد وجود استاوروپل و کوبان در مختلف قومی های گروه و داغستان در ها دارگین و

 . گردد می تر بغرنج برسد، نظامی تقابل
 

 هپدید از توان می واقع در. هستند ارتباط در بالعکس و قفقاز از خارج های درگیری با شاملی قفقاز در ها درگیری اکرث
 زا یکی. است پذیر امکان مجموعه یک قالب در تنها ها آن فصل و حل که آورد، میان به سخن «وابسته هم به های درگیری»

 برخوردهای به 1992 ژوئیه تا 1991 ژانویه در اوستیا و گرجستان میان مناقشه. باشد می «اوستیا مساله» آن های منونه بارزترین
 .داشت اینگوشتیا و اوستیا میان های درگیری نتایج و جریان بر بسزایی تاثیر که شد، تبدیل مسلحانه گسرتده
 بالکاریا،-کاباردینو و( چرکیس منطقه) آدیگ ناسیونالیستی-قومی های جنبش همبستگی موجب آبخازیا و گرجستان درگیری
 مذکور ایه سازمان و ها جمهوری. گردید قفقاز نشین کوهستان ملل کنفدراسیون ساخنت فعال نیز و آدیگیا و چرکیسیا-کاچایوا
 2412 و 2411 های سال در گرجستان متایل. کردند ایفا 1991 و 1992 های سال در آبخازیا و گرجستان مناقشه در مهمی نقش
 آبخازی تیناسیونالیس های جنبش پیوند به متایل وجود حاصل زیادی حد تا «ها چرکیس کشی نسل» جغرافیایی نقشه ترسیم به
 گره شدن تر پیچیده موجب گذشته قرن 94 دهه آغاز در گرجستان از کوارل آوارهای اخراج. بود شاملی قفقاز در آدیگ و

 گیفرهن-اقتصادی ای جامعه منانیدگان) داغستان تاروم و کیزلیار مناطق به مهاجر آوارهای. شد داغستان شامل در ها درگیری
 مناطق و ها دشت از فرهنگی-اقتصادی ای جامعه منایندگان) ها نوگای و ها روس با درگیری وارد( کوهستانی مناطق از

-قومی گسرتش به مربوط مسایل. داشت پی در را داغستان شامل مناطق از روس جمعیت خروج که شدند،( مسطح
-عیاجتام های جنبش برای هم و داغستان دولت رسان برای هم( آوارها و ها لزگین) آذربایجان داغستانی اقوام ناسیونالیستی

 رد) روسیه و آذربایجان میان مرزهای شدن برداشته. است توجه جالب بسیار جمهوری این مختلف قومی های گروه سیاسی
 قرار وباک قانونی اختیار تحت( اوبا-عریان و اوبا-هراه) لزگین جمعیت با روسیه از کوچکی بخش آن نتیجه در که( 2414 سال

 .برانگیخت «ها لزگین مساله» پیرامون را جدیدی بحث گرفت،
 تر پررنگ را شاملی قفقاز های جمهوری سیاسی نقش دیگر بار یک 2440 آگوست در جنوبی اوستیای در «روزه پنج جنگ»

 یقوم های جنبش منایندگان. کرد می رشکت( چچن اقوام از متشکل) «رشق» گردان گرجستان علیه نظامی عملیات در. کرد
 بار یک رتیبت بدین. کردند اعالم درگیری منطقه به داوطلبان گسیل برای را خود آمادگی بالکاریا-کاباردینو و شاملی اوستیای
 دلیل هب) اینگوشتیا همزمان. شد گذاشته منایش به اوستیایی و آبخازی «برادران از دفاع» شعار با مردم بسیج امکان دیگر

 .ورزید امتناع جنوبی اوستیای پناهندگان پذیرش از که بود، روسیه جمهوری تنها( اوستیا با خود درگیری
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 (منطقه رشق در اصلی پراکندگی) مذهبی گرایی افراط .3.2
 تنخس نیمه در علت همین به. نبود اهمیت حائز چندان آن جنوبی بخش در ویژه به شاملی قفقاز در اسالم شوروی دوره در

 نچچ که شد، می محسوب قومیتی طلبی جدایی کشور این جنوب در روسیه امنیت برای اصلی چالش بیستم قرن 94 دهه
 .بودند نکرده رشد هنوز مسلح مخالف یا طلب جدایی جریانات سایر. بود آن منونه بارزترین

 واقع در. نبود( ها پاکستانی ها، سعودی) خارجی نیروهای دخالت حاصل تنها قفقاز برای جریانی عنوان به «خالص اسالم»
 انحرافات از جدا) جهانی دین یک به را همه رادیکال اسالم جریان. شد آن گیری شکل موجب داخلی فضای چیز هر از پیش

 در و کرد می دعوت( قبایل و ها طریقت وردها، ها، قومیت چهارچوب از خارج) جهانی های ارزش و( ها سنت و ای منطقه
 ناسانهش روان های شیوه از توانست «خالص اسالم» ایدئولوژی. ورزید می تاکید اجتامعی عدالت و فساد با مبارزه برابری، بر آن

 یشامل قفقاز در ها روس توسط مشخص سیاست وجود عدم. کند استفاده جوانان ناموفق های الیه جلب برای تاثیرگذاری
 .ساخت فراهم را ها آن موفقیت موجبات

 

 دولتی، ندانکارم گسرتده های استفاده سوء. پرداختند الییک دولت نقد به خود جانبه همه های فعالیت و تبلیغات با ها سلفی
 یازهاین به آن اعتنای عدم و دولت بودن بسته وسیع، سطح در بیکاری متعاقبا   و اجتامعی های تبعیض خواری، رشوه فساد،
 لفیس هدف واقع در. ساخت مساعد شاملی قفقاز مردم میان در ها سلفی محبوبیت و تبلیغات موفقیت برای را زمینه مردم
 .است اجتامعی زندگی های حوزه متام کردن اسالمیزه کامال  ها
 هاتن نه جمله از) «اسالم دشمنان» علیه جهانی جهاد در رشکت و «قفقاز امارت» اسالمی دولت ایجاد ایده اسالمی جنبش این
 .پروراند رسمی در را( ارساییل و اروپا اتحادیه امریکا، در بلکه روسیه، در
 

 کند، عرفیم شاملی قفقاز در وهابیت پیرشفت با مقابله برای عنرصی را سنتی اسالم کوشیده مدت این متام در روسیه دولت
 در که اآنج از و خورده شکست سنتی اسالم. نیست بنیادگرایی با رقابت به قادر سنتی اسالم شده ثابت که هاست مدت اما

 صاصاخت مثال برای) شود می مشاهده حاکمیت در که دارد، را نواقصی هامن متعاقبا   بوده، پیوند در حاکمیت با وسیعی سطح
 در تیسن اسالم قفقاز مسلامنان از بسیاری اعتقاد به(. برند می رس به فقر در مردم که حالی در تجمل، و خود به جامعه پول
 دادن قرار علت همین به. شود می ها آن از مردم بیشرت دوری باعث همین و است، انگیز نفرت حاکمیت هامن دنباله واقع
 «رسمی غیر اسالم. »بود خواهد بزرگی اشتباه «روسیه دشمنان» فهرست در اتوماتیبک طور به رسمی روحانیت مخالفان متام
 .ندارد تروریزم یا و وهابیت به شباهتی هیچ

 

 می نهادی دنبال به ناگزیر جامعه فدرال، دولت تضعیف و منطقه ای قبیله حکمرانی نظام در موجود قانونی خال رشایط در
 ها نآ . کنند می ایفا تندرو های جامعت را نقش این مناطق برخی در. بگیرد عهده به را مردم منافع از دفاع وظیفه که گردد،

 ند،کن می مبارزه ها آن علیه دولتی نهادهای که واقعیت، این. شوند می تلقی مردم مدافعان عنوان به رسمی، دولت برخالف
 هک هستند، جوانان وهابی جنبش لوکوموتیو. گردد می محسوب حاکمیت مرشوعیت عدم برای مضاعفی عامل مردم چشم در

 به گرویدن داغستان در. کنند می درک خوبی به را جانبه همه همبستگی به نیاز و روشن ای آینده وجود عدم همه از بیشرت
 .شودب وهابی باید بیاید، چشم به بیشرت بخواهد که جوانی هر. است شده تبدیل جوانان برای مد ای گونه به وهابی جنبش

 هرهچ به رادیکال اسالم نقاب که متعددی جنایتکار های گروهک سازد؛ می آشکار نیز را دیگر پدیده یک وهابیت محبوبیت
 فت،گر  نتیجه توان می ترتیب بدین. دهند می انجام آن لوای تحت اسالم به اعتقادشان عدم رغم علی را خود اعامل و اند زده
 ساسبرا واقع در شود، می داده نسبت وهابیون به عمومی افکار و گروهی های رسانه در که جنایاتی از توجهی قابل بخش که

 .گیرند می صورت مجرمانه اعتقادات
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 این. کند می نفوذ زندگی های حوزه متام در تدریج به رادیکال اسالم
 های پرونده. است مشاهده قابل آشکارا داغستان در ویژه به امر

 شوند، می وفصل حل اسالمی قوانین براساس موارد اکرث در قضایی
 می انجام مساجد در مسکن فروش است، مجاز عمال  چندهمرسی

 فروش است، حاکم لباس مورد در ای گیرانه سخت قوانین شود،
 بزرگ های مجتمع...  و است همراه مجازات با عمال  الکلی مرشوبات

 آن ساکنین همه تقریبا   یا همه که دارند، وجود هایی محله گاهی و
 را دولتی مالی توانند می ها آن مواردی چنین در هستند؛ وهابی ها

 یتوهاب برابر در واقع در شد، می محسوب داغستان سنتی اسالم که طریقتیه. کنند جانشین را خود نظر مورد فرد و اخراج
 ودخ عمال  اعتقاداتشان از حامیت برای آن رهربان اما شود، منی اعالم رسمی طور به واقعیت این چه اگر. است خورده شکست

 نه و اسالمی استانداردهای بر عمل در اما کنند، می معرفی وهابیت مخالف را خود ها آن اگرچه. شوند رادیکال باید نیز
 .ورزند می تاکید روزمره زندگی سطح در ویژه به الییک،

 

 ردهک عبور مرزهایی از دیگر داغستان در آن طلب صلح غیر و طلب صلح جریان دو و وهابیت که گفت، توان می دیگر اکنون
 واقع در .نیست نیزمطرح جمهوری این در آن پیروان بودن انبوه مساله حتی دیگر. داشت امید ها آن بر غلبه به بتوان که اند،

 فامیلی حتی یا دوستی منطقه در دولت نظامی مامور هر عمال  زیرا کرد، خواهد کن ریشه را آن کسی چه که نیست، معلوم
 .دارد وهابیون میان در
 
 

 (منطقه غرب در اصلی پراکندگی) گرا قومیت ناسیونالیزم .3.3
 خورداربر  جدی اهمیت از هنوز شاملی قفقاز در ناسیونالیزم دارد، قرار تهدیدات نخست جایگاه در گرایی اسالم اینکه رغم علی
 آدیگ به ویژه امتیازات دادن برای روسیه از ها آن دائم های درخواست و «ها چرکیس مساله» در نخست وهله در زیرا است،
 .دارد دنبال به شاملی قفقاز در را آن قومی تسلط که یابد، می منود ها
 یاستس قربانی را ها چرکیس که گرفت، شکل آدیگ اجتامعی فعاالن و مورخان توسط قفقاز جنگ مفهوم اخیر سال بیست طی

 .کرد می معرفی چرکیس ملت های بدبختی مقرص تنها را روسیه و جنایتکارانه و امپریالیستی
 

 عیتوض بازگرداندن و روسیه سوی از «کشی نسل» این شناخنت رسمیت به خواهان  «تاریخی عدالت» عنوان تحت آدیگ رسان
 :هستند زیر طرق از قفقاز به سابق

 میلیون 1 حدود مختلف آمارهای براساس و( عربی کشورهای و ترکیه در مستقر اغلب) کشور از خارج ساکنین بازگرداندن (1
 منطقه؛ این به آدیگ مهاجر

 «چرکیس تاریخی های رسزمین» که ای گونه به روسیه، فدراسیون چهارچوب در «چرکیسا» واحد و قانونی قلمرو بازسازی (2
 بالکاریا،-کاباردینو های جمهوری حارض حال در که هایی رسزمین مجدد بازسازی در. بگیرد بر در نیز را 10 قرن دوم نیمه در

 سواحل اممت تقریبا   جمله از) کراسنودار و استاوروپل مناطق اعظم بخش و شاملی اوستیای از بخشی آدیگیا، و چرکیسیا-کاچایوا
 .شوند ضمیمه باید واقعند، ها آن در( سیاه دریای

 

 بین زا های دارایی بابت سنگینی غرامت پرداخت خواهان روسیه از آدیگ ناسیونالیستی های گروه رادیکال منایندگان برخی
 .هستند ها روس توسط پیش سال 244 تا 114 در قفقاز جنگ طول در شان رفته
 میهن و خود بین شدیدی وابستگی و کرده حفظ را خود چرکیس قومی هویت که خارج ساکن های آدیگ تعداد حال عین در

 حامیت وسیع سطح در هایی درخواست چنین از آدیگ های سازمان متام علت همین به. است اندک کنند، احساس تاریخیشان
 را نطقهم چرکیس ساکنین فعلی جایگاه خارج از متفاوت هویت با هایی چرکیس گسرتده هجوم که دارند، بیم زیرا کنند؛ منی

 .کند تهدید
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 کلی رطو  به «تاریخی عدالت برقراری» و «ها چرکیس کشی نسل قبال در روسیه پاسخگویی» قبیل از مفاهیمی وجود این با
 در تنها ها آن اختالف. برخوردارند ای گسرتده حامیت از کشور از خارج در چرکیس مهاجران میان و آدیگ های جمهوری در

 . است درخواستی «غرامت» میزان
 

 املللی بین ای وجهه مساله این که شد، موجب 2410 زمستانی املپیک های بازی میزبان عنوان به 2441 سال در سوچی انتخاب
 سال در گرجستان مجلس. است شده واقع ها آن «اجدادی و آبا» رسزمین در سوچی که معتقدند، چرکیس ملت. کند پیدا
 یتاریخ گذشته مورد در که «کشی نسل» مفهوم. شناخت رسمیت به روسیه امپراطوری در را «ها چرکیس کشی نسل» 2411

 بالکاریا-کاباردینو در 1992 فوریه در روسیه فدراسیون های جمهوری قوانین در پیشرت رود، می کار به( ها آدیگ) ها چرکیس
 .بود شده وارد آدیگیا در 1996 آوریل در و
 

 سالگرد امین سی و صد آستانه در 1990 سال در روسیه فدراسیون جمهور رییس نخستین «یلتسین بوریس» که است، جالب
 اما. ردک عذرخواهی کوهستان ملت برابر در خشونت از روسیه امپراطوری توجیه غیرقابل استفاده خاطر به قفقاز جنگ پایان
 را خارج ساکن هموطنان به مربوط قانون از جدیدی ویرایش 2414 سال در روسیه دیگر جمهور رییس «مدویدف دمیرتی»

 تاریخی طور به که باشند، مللی به منسوب» که گردد، افرادی شامل تواند می تنها بحث مورد موضوع آن براساس که کرد، امضا
 .«کنند می زندگی روسیه فدراسیون محدوده در
 

 انسازم های درخواست به نهادن گردن. است خطرناک بسیار نظرهایی تجدید چنین قبیل از روسیه دولت های تدبیری بی
 ریگی شکل برای مبنایی زیرا شود، قفقاز در عظیمی اجتامعی انفجار به منجر تواند می جزئی صورت به حتی آدیگ های

 یم قرار روسیه دولت از باخته، جنگ برد رویای و تاریخی ادعاهی با ها ملیت سایر توسط مشابه های درخواست از انبوهی
 راه یافنت انداز چشم از واحدی درک مهاجران بین در چه و روسیه داخل در چه ها آدیگ جنبش خود در براین عالوه. گیرد
 بسیج برای چرکیس فعاالن های تالش روسیه در 2414 رسارسی رسشامری جریان در. ندارد وجود «ها چرکیس مساله» برای حل
 کاباردین برای) شوروی دوران از مانده برجای قومی های نشانه کارگیری به از امتناع و «واحد ملت» شعار با عمومی افکار
 .ماند ناکام چرکیس واحد قومیت تشکیل برای( ها چرکیس و ها آدیگ ها،

 

 شامل که جمهوری جمعیت کل از) %11 از بیش کمی همزمان و چرکیس را خود %29/4 تنها بالکاریا-کاباردینو جمهوری در
 .کردند معرفی کاباردین را خود( شود می نیز سایرین و مصحتین های ترک ها، اوستیایی ها، روس بالکارها،
 ومی،ق احساسات بسیج برای دیگری دالیل پیدایش یا دولتی و اقتصادی اوضاع وخامت اثر بر است ممکن ها چرکیس جمعیت
 نباید. یافت خواهد افزایش ها چرکیس مساله به توجه املپیک برپایی زمان شدن نزدیک با زیاد احتامل به. گردد رادیکالیزه

 .فتگر  نادیده رشایط این در را تروریستی حمالت انجام حتی یا شود وارد روسیه شهرت به است ممکن که را جدی های آسیب
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 روسیه خودی خودبه پاسخ و شاملی قفقاز گیری جهت .3.1
 :است شده پیچیده همزمان فرآیند سه دلیل به شاملی قفقاز در وضعیت گذشته دهه دو طول در
 این اجتامعی و قومی مذهبی، تاریخچه از استفاده سوء و روسیه های بخش سایر از شاملی قفقاز های جمهوری تغذیه (1

 ینا از قومی رسان توسط که هایی پول. است استوار مرکزی دولت بالعوض مالی های کمک برپایه اقتصاد %04 تا 64. منطقه
 روستف های استان کراسنودار، و استاوروپل) تجارت برای مساعدتر و تر آرام مناطق در رود، می رسقت به مالی های کمک

 .شوند می گذاری رسمایه شاملی، قفقاز جمعیت از توجهی قابل بخش مهاجرت مقصد یعنی( آسرتاخان و
  
 قابل بخش در روسیه به نسبت برتری و نفرت احساس (2

 ققفاز اهالی. دارد وجود جوانان، ویژه به ساکنین، از ای مالحظه
 به هک پندارند می اند، پذیرفته که جدیدی ایدئولوژی نتیجه در
 ینتر درست از و دارند تعلق...  و تر اصیل تر، قدیمی نژادی به
 ریکشو  ها آن اذهان در روسیه. کنند می پیروی دین بزرگرتین و

 بار هب فراوانی های مصیبت خودشان نیز و نیاکان برای که است،
 .بدهد پس حساب ها آن بابت باید اکنون و آورده

 
 شهروندی حقوق متام از روسیه قوانین با مطابق ها آن (1

 را ای قبیله-قومی اصول براساس عمل اما هستند، برخوردار
 شمول وهمه رسمی قوانین به خود منافع از دفاع برای رضوری مواقع در حال عین در و دانند می خود برای گزینه بهرتین
 .شوند می متوسل

 

 به) روسیه قلمرو متام در شوند، می خارج شاملی قفقاز های جمهوری از که افرادی از بسیاری الذکر فوق رشایط نتیجه در
 سرتدهگ طور به که دهند، می تشکیل را «غالب» ای قبیله نهادهای و شوند می پراکنده( یافته توسعه و بزرگ شهرهای ویژه

 .گیرند می نادیده را بومی جمعیت سنن و آداب و حقوق منافع،
 اصول براساس که ای قبیله نظام منایندگان از یک هر. هستند آگاه قانون برابر در خود مصونیت از کامال  ها آن ترتیب بدین
 صورت در که دارند، اطمینان ها آن. هستند مند بهره زندگیشان محل در مزایایی از اند، شده سازماندهی خود محلی و درونی
 ایه مهاجرت. نشود درگیری وارد قفقاز با دهد می ترجیح روسیه دولت زیرا شد، نخواهند رو روبه مجازاتی با جنایت ارتکاب
 به آوردن پناه قانون از فرار برای ها آن حربه  آخرین. گردد موردشان در عدالت اجرای مانع تواند می همواره ها آن پرشامر
 حتت قبایل افراد این بر عالوه. بود خواهد دشوار بسیار قانون مامورین برای آنجا در یافتنشان زیرا است، کوچکشان زادگاه
 «فهمترص » قلمرو مالک را نیزخود مالی مسایل در ها آن. کنند می مشابه درونی های مهاجرت به اقدام اغلب فدرال دفاتر کنرتل
 .نامند می «وارونه استعامر» را وضعیت این کارشناسان برخی. دانند می خویش توسط روسیه

 

 آن دمور  در عدالت اجرای از مامنعت و قانون از قفقاز ملت منایندگان متعدد تخلفات مورد در اغامض به کرملین علنی متایل
 شدت قفقاز ملت منایندگان برای قانونی های چهارچوب شدن تر تنگ با همزمان. بخشد می تحکیم وضعیت این به ها،

 برای و ندارد وجود واحدی قانون کشور در که رسد، می نظر به طور این سو یک از. یابد می افزایش کاغذ روی ها آن مجازات
 .رود می کار به ای جداگانه قانونی استانداردهای مختلف های ملیت با افراد

 

 الهمس و قفقاز قبال در را خود مواضع( چچن منایندگی به ویژگی به) قفقاز رسان و روس ملت گذشته سال بیست طول در
 پس برای نربد آماده ها روس و شدند جدا روسیه از ها چچنی 1990 سال در اگر. اند داده تغییر کامال  روسیه خاک به آن تعلق
 که خشیده،ب قفقاز مناطق سایر و چچن به بزرگی امتیازات چنان آن دولت ها، روس پیروزی با اکنون بودند، منطقه این گرفنت
 ندخواه منی دیگر روسیه مردم از کثیری تعداد بالعکس بلکه نیستند، روسیه از جدایی خواهان قفقاز های جمهوری امروزه
 .باشند داشته هموطنانی چنین
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 دادن غذا»  شعار رسیع رواج. باشد می آن تغییر خواهان و نیست موافق وضعیتی چنین با عمومی سطح در روسیه جامعه
 مشرتک حیات هب نسبت منفی نگرش و نارضایتی بیانگر بیشرت شعار این واقع در. نیست اتفاقی میان این در!« کافیه قفقاز به
 زا حقوقی-ارضی جدایی دهند می ترجیح آشکارا روسیه شهروندان. مالی مسایل تا است فعلی رشایط تحت قفقاز کنار در

 .گیرد صورت ممکن شکل هر به قفقاز قومیتی های جمهوری
 

 های روس گریبانگیر شدت به عواقبش که است، مردم برابر در قفقاز سیاست کشوری اعرتاضات های نشانه از دیگر یکی
 کاناس و پذیرش بر مبنی کراسنودار دارناستا ،«تکاچف آلکساندر» مشهور اعالمیه مثال برای. است شده منطقه این ساکن

 .گرفت قرار استاوروپل مناطق و کراسنودار ساده مردم فراوان خشنودی و تایید مورد که ، کوبان از مهاجران
 یا و میزآ  مساملت همزیستی رضورت بر مبنی رسمی های اعالمیه صدور سنتی طور به مردم نارضایتی افزایش به دولت پاسخ
 چنین. یابد می ادامه گرا قومیت رسان به دادن میدان سیاست تنها کار این با اما. است خصوص این در آزاد بحث به دعوت
 گردد، می اعرتاضات افزایش موجب شیوه این مدت طوالنی کارگیری به اما کند، آرام را اوضاع تواند می مدت کوتاه در واکنشی
 آن خواهان مردم کننده تهدید عامل به خود -شود منی عملی هرگز که- قانون ناقضان مورد در عدالت اجرای توقع که طوری
 .گردد می فعلی سیاست و دولت از بیشرت ناامیدی موجب وضعیت این. است شده تبدیل

 

 وهابیت اما دارند، نظام ضد نقش هستند، متصور خود برای امروزه که دولتی در قفقاز قومی های جامعت که است، واضح
 قفقاز رد رادیکال اسالم و قفقاز قومیتی ناسیونالیسم نزدیک باتعامل نقش این. شود می ظاهر نظام ضد ایدیولوژی نقش در
 رد وهابیون. گردد می تشدید است، مشاهده قابل ولگا منطقه اوضاع در حدودی تا که خرابکارانه و نظام ضد سیاستی با

 .اند آورده دست به خود برای جایگاهی گان پیشه جنایت و خرابکاران دنیای
 

 ینا اراضی متامی در  جنایت ایجاد عامل ترین مهم روسیه فدراسیون مناطق دیگر به ها قفقاز قومیتی های مهاجرت همزمان
 سازمان ماهیت و اند کرده رشد حکومت داخل در موجود فساد بسرت در که باشند، می جنایی  های سازمان هسته و  کشور
 . دهند می تغییر مهاجر اقوام جنایتکارانه مقاصد از استفاده با را  دولتی های
 احکام  ساسا بر که حکومتی و شده انداخته بر باید  اسالمی غیر منشا داشنت دلیل به کنونی دولت وهابیون تعالیم اساس بر

 های جمهوری در ازجمله را موجود شکاف این روسیه دولت. گردد جایگزین شده، ریزی پایه اسالم گیرانه سخت و خالص
 هب خود مذاکرات زمینه نشناسد، رسمیت به را مذهبی غیر دولت و حکومت وهابیت اگر. کند منی درک کامال  نشین مسلامن
 ندارند؟ قبول را ما ها آن وقتی کنیم مذاکره کسی چه با و چطور.  رود می بین از خود

 

 اه آن طلب صلح بخش نکنند، احساس را خود قدرت آنان که زمانی تا و  باشند اقلیت در اسالمی های رادیکال که زمانی تا
 یرغ حکومت. باشد می زمان آوردن بدست برای تالشی و اسرتاتژیک گامی تنها این اما. شد خواهد دست این از مذاکراتی وارد

 بر ودخ کامل تسلط کردن پایدار امکان رادیکال اسالم اینکه محض به دلیل همین به.  ناسازگارند وهابیت و کنونی مذهبی
 .زد خواهد دست کار این به شک بدون بیابد، را منطقه یک

 

 زایشاف بالعکس یا و  دولت موقعیت تضعیف مثال عنوان به) فعلی گرایشات وجود ادامه پرورد؛ رس در خام خیاالت نباید 
 یادیز زمان به امر این  داغستان مثل جایی در کلی طور به. گردد می خشونتبار رشایط آمدن وجود به سبب( وهابیت نفوذ
 همه نصف تعداد به صفر  از عمال وهابیون تعداد سال 10 عرض در تنها متخصصان برخی های برآورد اساس بر.  ندارد نیاز

 .یافت افزایش مختلف های جمهوی مسلامنان
 

 ناپذیر اجتناب و آشکار قفقاز شامل  منطقه در اسالمی حکومت تاسیس انداز چشم و طلبی جدایی مساله صورت این در
 رشایط ینا به کمکی تواند منی دیگر وهابیون اشغال تحت مناطق ساخنت مجزا رصفا   زیاد احتامل به دلیل همین به. بود خواهد
 الح عین در ولی کنند، می زندگی وسطی قرون قوانین اساس بر و تهاجمند آماده همواره که گروهی با همسایگی زیرا مناید،
 .است شده دیر وهابیت مساله حل برای دیگر. بود خواهد دشوارتر مراتب به هستند، مدرن تسلیحات به مجهز
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. است شده  طلب جدایی ناآرام مناطق حفظ برای تالش مرحله وارد سابق های امپراطوری هامنند روسیه شاملی قفقاز در
 شکیلت کنار در مرزی اراضی جدایی از جلوگیری برای آن تالش و مرکزی دولت تضعیف کشورگشایی، توقف مرحله این ویژگی
 ..است خود شهروندان از واحد ملتی

 ودارایی پول حقوق، واگذاری- مرکزی دولت تضعیف: از عبارتند فروپاشی حال در امپراطوری از مرزی مناطق جدایی عواقب
 نکرد غنی و بخشیدن قدرت -واحد دولت در ماندن برای ها آن در انگیزه ایجاد هدف با ها استان به زیاد میزان به دیگر های

 .برخوردارند آینده در مرکزی دولت تضعیف و طلبی جدایی پتانسیل از که مرزی نواحی
 وجود زامرو  آنچه از بیشرتی رادیکال معیارهای به احتامال  که) مخرب سناریوی این بر غلبه آیا که گفت، توان می سختی به

 اسیاس مسایل منظور این برای. بکشد طول بسیار است ممکن آن تحقق اگرچه. خیر یا است امکانپذیر( است نیازمند دارد،
 :گیرند قرار توجه مورد باید زیر

 طحس در روسیه فدراسیون حضور افزایش ، محلی مالی-سیاسی قبایل دستان در شده متمرکز دولت سازی خصوصی -
 .جو؛ مساملت و قهری نیروهای

 و ومیتق مبنای بر آن فروپاشی از پس یا و شوروی دوران در که صورتی به نه البته مناطق برای جدید روسایی انتخاب -
 آلرتناتیو؛ رهربان از وحامیت جستجو گرفت، می صورت ساالری قبیله

 قهمنط-قومی ساختارهای در روسی سیاسی-مدنی هویت ایجاد ای، منطقه آپارتاید بردن بین از سیاست، زدایی قومیت -
 ای؛
 کن هریش و شاملی قفقاز منطقه در روسیه فدراسیون قوانین رعایت چرای و چون بی تضمین فساد، با حقیقی مبارزه -

 ؛«قانون از مصون» طبقه سازی
 انجام برای ایدئولوژیک منابع کننده بسیج ترین اصلی رادیکال اسالم امروزه زیرا) اسالمی تهدیدات رساندن حداقل به -

 ؛(است ضددولتی اقدامات
 روریستیت مبارزه به اما اند، منطقه روحانیت منتقد که) غیررسمی اسالم اصطالح به منایندگان سوی از وفاداری تضمین -
 ؛(زنند منی دست ضددولتی گرایانه افراط تبلیغات و طلبانه خشونت و
 .باشد روسیه منافع راستای در که قفقاز از خارج مناطق در جدید وضعیتی ایجاد -

 
 هک کند، می تجربه را مرکزی آسیای کشورهای و شاملی افریقای خاورمیانه، تجارب جهات بسیاری از شاملی قفقاز امروزه

 فراقومی وشعارهای ها ارزش و اجتامعی عدالت مانند عقایدی از که رادیکال اسالم تبلیغات از ها آن در قومی ناسیونالیزم
 این حل برای دولت با تواند می کسی چه که است، آن فهمیدن اصلی هدف راستا این در. کنند می حامیت جوید، می سود

 و نظامی ساختارهای در بیشرت موارد، اکرث در روسیه فدراسیون حضور امروزه. شود متحد مرکز از دور مناطق این در مشکل
 قالب در جدی و اساسی های حامیت فاقد مرکزی دولت. خورد می چشم به بوروکراتیک های دستگاه در یا ویژه خدمات
 و موجود محلی دولت بر غلبه به مندان مدنی،عالقه جامعه منایندگان دیگر عبارت به یا و مدنی دولتی غیر های سازمان
 .باشد می اداری و اقتصادی عرصه در انحصار

 

 قبیله های رژیم بر همزمان فشار اعامل صورت در تنها شاملی قفقاز های جمهوری در دولت آمیز موفقیت سازی خصوصی
( رکزیم دولت از مستقیام   یعنی) باال از( شوند می مذهبی و قومی بنیادگرایی بروز موجب خود اعامل با که) ساالر جرگه و ای
 جدید ایه فئودال با مقابله برای. باشد می پذیر امکان( یکپارچه روسیه حامی مدنی ساختارهای تقویت واسطه به) پایین از و

 .کند منی کفایت بیشرت نظامی نیروهای از استفاده یا و تروریستی ضد عملیات انواع شاملی قفقاز
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 ی،روزنامها منطقه فساد از ناراضیان از ای مجموعه جمله از) هستند رضوری یکپارچه روسیه تفکر روی تاثیرگذاری برای عواملی
 قتصادیا های فعالیت ضامن عنوان به مرکزی دولت قبول آمادگی از که کارآفرینانی و برش حقوق فشار،مدافعان تحت نگاران

 را خود مخاطب باید شاملی قفقاز در گروهی های رسانه و مدنی جامعه منظور همین به(. هستند برخوردار خود اجتامعی و
 مختاری ودخ مانند ارزش بی کامال  ابزارهای از بیهوده کننده پشتیبانی اقدامات از باید بنابراین. منایند مشخص دقیق طور به

 آپارتاید احیای خواهان و کشور نوسازی با مخالف گرا، قومیت و کهنه مفاهیم این اغلب زیرا ورزند،  امتناع فرهنگی-ملی
 دولت مشرتک های اولویت. گیرد صورت اصولی رشایط یک در باید مدنی های پروژه از هدفمند حامیت. هستند ای منطقه
 .گیرد قرار حامیت مورد باید قومیتی مناطق حوزه در واحد حقوقی زمینه و روسیه

 

 ابلهمق ها آن با مدنی های شبکه طریق از باید دولت اند، گرفته قدرت خود های شبکه واسطه به افراطی های گروه امروز اگر
 رت،تجا مناطق، در روسیه رسارسی اجتامعی و سیاسی های گروه ای، منطقه های رسانه: از عبارتند ها شبکه این جمله از. کند

 در خصوص به آموزشی های پروژه ها، جمهوری ساالرانه جرگه– ای قبیله تجارت انحصار شکسنت هدف با مسکو پشتیبانی
 .انسانی علوم حوزه
 :ترتیب بدین و بپردازند روسیه دولت سازی مدرن تحرکات به پایین از قادرند ای منطقه مدنی های شبکه این

 کنند؛ اصالح را دولتی نهادهای محتمل اشتباهات اوال ، -
 گردند؛ ظاهر اجتامعی مهم اطالعات برای آلرتناتیو منابعی عنوان به ثانیا ، -
 انرس ) بگیرند نظر در کادرها میان در جایی شاملی قفقاز جدید رسان برای( است همه از تر مهم احتامال که) ثالثا ، -

 را قدرت اداره قدیمی و کهنه های شیوه و نیستند مند عالقه منطقه بنیادین مدرنیزاسیون به حارض حال در محلی
 (.دهند می ترجیح

 اداره که است، بدیهی. دارد تنگاتنگ ای رابطه اجرایی کادر تعویض مساله با شاملی قفقاز در دولت سازی خصوصی این بنابر
 رسان از جدید کادری تشکیل برای فوری  اقدامات راستا همین در. است ممکن غیر امری مرکز از کادر جذب با تنها منطقه
 مرشوعیت و دولت الییک و حقوقی های ارزش بلکه پرستانه، میهن روابط و جدید( ارشد) طبقه تنها نه گرفنت درنظر با منطقه

 .باشد می رضوری حاکمیت
 

 هادهاین درواقع. کرد تلقی روسیه سیاست در معترب کامال  ابزاری عنوان به را ها جمهوری اسالمی روحانیت رسمی نهاد توانمنی
 سازیخصوصی حال در( هاست آن سیاسی-عقیدتی دستگاه که) ساالر جرگه-ای قبیله های گروهک از بخشی اسالمی روحانیت
 در.  شدبا می اجتامعی روابط مدرنیزاسیون با مقابله و ستیزی خارجی سیاسی، جو بستگی طرفدار گروه این. هستند دولت
 روحانیت دید از که مسلامنانی از دسته آن یعنی رسمی غیر اصطالح به مسلامنان اوضاع سازی عادی برای رشایطی چنین
 بنیان. باشد خوبی جایگزین تواند می ندارند، ارتباطی هم وهابی زیرزمینی های گروه  با اما نیستند، رشیعت پایبند رسمی

 یپارت نهی و رشوه پذیرش عدم اجتامعی، روابط قومیتمدارسازی از اجتناب اجتامعی، عدالت شعارهای با ها آن ایدئولوژیک
 .گردد ها آن رسیدن قدرت به موجب تواند می بازی،

 

 ،نیست رسمی غیر اسالم سوی به رسمی اسالم از حامیت و توجهات انحراف وجه هیچ به دولت هدف که کنیم، می تاکید اما
 مختلف جریانات و ها گروهک سوی از منطقه در قانون برقراری و روسیه حضور از حامیت که است، امر این اثبات بلکه

 .باشد می عدالت و نظم قانون، برقراری خواهان ملی دولت دستگاه خود بلکه گیرد، منی صورت
 د،آور  می فراهم را دولتی ضد و تروریستی افراطی، های فعالیت ملی رشط پیش رساندن حداقل به امکان هدف این تحقق
 تجارت، و دولت تنیدگی درهم خواری، رشوه و فساد دولت، سازی خصوصی به رادیکال واکنش ماهیتا   ها فعالیت این زیرا

 ینا عالج.باشد می ها دادگاه و دولت اجرایی های دستگاه در عدالتی بی و ناپذیری انتقاد اقتصادی، منابع کردن انحصاری
 .کاهد می افراطی سیاسی شعارهای رواج از اجتامعی های بیامری

 
 



 
29 

 رشد و امنیت باالی استانداردهای ایجاد. گذارد می تاثیر مستقیام   شاملی قفقاز سیاسی فضای بر قفقاز از بیرون حوادث
 باشد، ضامنت ابلق تواند منی ابد برای البته که ها آن ژئوپلیتیک انتخاب صحت اثبات برای جنوبی اوستیای و آبخازیا اقتصادی

 یاسیس مسایل به رسیدگی شدن پیچیده به منجر ناخواه خواه امنیت از باالتری سطح ایجاد.اند شده تبدیل اصلی مسایل به
 کارگیری به با تر دقیق های شیوه از استفاده سوی به را روسیه دولت امور این انجام. گردد می...(و اپوزیسیون پیدایش) داخلی
 خصوص در ویژه به) فعلی رهربان از حامیت از باید روسیه دولت. میدهد سوق نظامی نیروهای جای به مدنی نیروهای درست
 ودخ از تر مهم مشی خط زیرا) محلی سیاستمداران و روسیه از دارانه جانب مشی خط حفظ رشط به رصفا  ( جنوبی اوستیای

 خالفم نقش رابطه این در اپوزیسیون) روسیه امور اداره امکان تصور فعلی رهربان ذهن در نباید اوال. ورزد اجتناب( است فرد
 یاسیس نقشه به دسرتسی امکان از همواره سیاسی های رقابت واسطه به روسیه فدراسیون ثانیا. شود ایجاد( کند می ایفا را

 .بود خواهد برخوردار جنوبی اوستیای و آبخازیا از تری متناسب
 

 تهشناخ رسمیت به با ها سازمان این. شود توجه روسیه مناطق در نیز شاملی قفقاز مهاجران های سازمان به که است، آن زمان
 و قانونی بی روسیه شهرهای در همرشیانشان که هنگامی اغلب فدرال و محلی های دولت جانب از حامیت دریافت و شدن

 لاحتام و شود ملتهب اوضاع که شوند، می عمل وارد وقتی تنها. دهند منی انجام کاری کنند، می رسکوب را دیگر شهروندان
 . باشد داشته وجود هاشان ای قبیله هم به آسیب

 

 قفقاز از که افرادی برخی به مهاجران های سازمان سوی از رفتارهایی چنین که دهد، می نشان ایم، دیده عمل در آنچه
 نخواهند قرار مجازات مورد نیز غیرقانونی اقدام هرگونه انجام صورت در که دهد، می را اطمینان این کنند، می مهاجرت
 زا دسته آن حامی رصفا   دولت ها آن در که کرد، استفاده پیرشفته کشورهای برخی تجارب از باید خصوص این در. گرفت
 محل قوانین از اطاعت و وفاداری به موظف بلکه خود، همشهریان از دفاع به مایل تنها نه که است، مهاجران های سازمان

 .باشند نیز اقامتشان
 
 

 گیری نتیجه
 دولت فروپاشی اما ندارد، وجود روسیه فدراسیون مناطق در جدی صورت به طلبی جدایی مستقیم تهدید حارض درحال .1

 از یبرخوردار  و اساسی های نقش ایفای توقف یا امکان عدم واسطه به بلکه مناطق، طلبی جدایی طریق از تنها نه تواند می
 در ودنب قطبی تک امنیت، و حقوق حوزه در اصلی استانداردهای از حامیت کشور، رسارس در قانونی برتری قبیل از امتیازاتی
 مناطق جدایی از کمرت خطرش که) دولت اجتامعی فروپاشی از چنین این هایی نشانه متاسفانه. دهد رخ...  و قانون اعامل
 ها نشانه این جمله از. شود می مشاهده روسیه فدراسیون در( گردد می محسوب آن برای عاملی خود واقع در و نیست
 ابقا  س ناحیه) چچن مانند ؛(فدرال دولت رسمی برتری حفظ با) روسیه حقوقی فضای از مناطق برخی عملی جدایی: از عبارتند
 اشخاص پیگرد از عملی مصونیت داشنت با شده، بدل قدرمتند خودمختار جمهوری یک از بیش چیزی به که طلب جدایی
 عوضبال  و گسرتده های کمک از گیری بهره ویژه، و نطامی نیروهای قبیل از دولت فدرال نهادهای فعالیت محدودیت حقیقی،
 با موازی زیرزمینی های سازمان دارای) شاملی قفقاز دیگر جمهوری چند و داغستان اینگوشتیا، ،...( و دولت سوی از مالی
 تقیمغیرمس صورت به گذاری مالیات تاحد تجارت و فدرال دولت در فعال منابع از هم که یافته سازمان خشونت با حاکم، نظام
 عامل یک داغستان و چچن سناریوهای در ها تفاوت متام وجود با(. برخوردارند مردم میان در نسبی مرشوعیت از هم و

 ولتد کنرتل از خارج یافته سازمان خشونت نظام بالفعل گیری شکل: شود می حوادث پیشربد موجب مورد دو هر در مشرتک
 قفقاز جنگ زمان در روسیه. دیگر نیروهایی اختیار در ها آن گرفنت قرار و دولت ابتدایی امتیازات برخی رفنت بین از فدرال،

 ،«همریدی» فرقه مروج «شامل» امام طرفداران و( ها چرکیس زمان آن در) ناسیونالیستی-قومی جنبش طرفداران میان 19 قرن در
 ریگی موضع این زمان آن در. کرد عمل متناقض ای گونه به دانست، می تر خطرناک را فرقه این درستی به اینکه رغم علی
 زیرزمینی نیروهای» از کمرت کشور حاکمیت برای «مسلحانه ساالری قومیت» خطر معین رشایطی در اما. بود توجیه قابل

 .نیست «بنیادگرا
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 هب گرایش با برخوردارند، مساعدی وضعیت از که هایی آن حتی روسیه، های جمهوری متام در عمال  ساالری قومیت گیریشکل
(. شدهن پرداخته ها آن به مقاله این در که تووا و ساخا-یاکونیا و باشکاراستان تاتارستان،) است بوده همراه خود انگاری خاص
 یا محاک رسان و شده تبدیل پنهان استانداردی به دولتی خدمات نظام در و قومی های جمهوری مطرح اقوام نفع به تبعیض
 ترسیم خود تجاری و اداری سیاسی، مسایل حل برای مذهبی-قومی یا قومی ای نقشه گرا قومیت مناطق در ها آن مخالفان

 سلطت برقراری بوروکراتیک دولت در زیرا شود، می مطرح ها دارایی مساله ناسیونالیزم، مساله از پس موارد اکرث در. کنند می
 رایب تالش. کنند خصوصی را محلی های دارایی به دسرتسی تا دهد می اجازه آن رسان به اداری دستگاه در نظر مورد قومیت
 در که گردد، می حاکم ساالران قومیت القای با افراطی ناسیونالیزم گیری شکل به منجر زیاد احتامل به دولت زدایی قومیت
 .بدهند دست از را خود های دارایی و دولت حاکم رسان است ممکن آن نتیجه

 

 دئولوژیای از ماهیتا   و مذهبی تا است سیاسی بیشرت روسیه در اسالمی رادیکالیزم. رادیکال سیاسی اسالم رشد روبه گسرتش
 حسوبم ساختارشکن خود جامعه برای که جریاناتی یعنی) ضدنظام مستقل اجتامعی جریانات آن مبنای بر که است، برخوردار

 در گسرتش) ای منطقه پیرشوی حال در ضدنظام جریانات امروزه. گیرند می شکل( برند می سود آن ضعف از و شوند می
 گسرتش) امعیاجت و( غیرمسلامن اقوام میان تبلیغ) قومیتی ،(بود بیگانه سیاسی اسالم با گذشته در که ولگا حوزه قومی مناطق

 هک است، دست در دولت مختلف سطوح در اسالمیستی البی وجود بر مبنی دالیلی. هستند( اجتامع طبقات و ها الیه در
 یطمح سه در وهابیون جمله از و اسالمگرایان پیرشوی کلی طور به. باشد می یافته سازمان جنایات با ها آن رابطه از حاکی

 .شود می دیده جنایت دنیای و ادارات جوانان، مهم بسیار اما مختلف، اجتامعی
 

  های آگاهی در شکاف بر موثر عوامل. روسیه داخل در اجتامعی های آگاهی سطح در فرهنگی-قومی های شکاف افزایش
 یقفقاز  آنتی و قفقازی پان های دیدگاه میان مناقشه ویژه به. ترند قوی دهنده پیوند ازعوامل گاهی شهروندان اجتامعی
 ست،ا آیسربگ قله تنها جوانان رادیکالیزم اما. خورد می چشم به جوانان میان در روشنی به شکاف خط این. است توجه جالب
 و هنجار به نا  رشایط و ها آسیب تر دقیق عبارت به باشد؛ می قومی عمیق روندهای و مسایل بیانگر مذکور مورد در زیرا

 تحقیر رشد به رو احساس و سو یک از( قفقاز در کشاورزی بر مبتنی سنتی جامعه فروپاشی با مرتبط) گذار حال در پیچیده
 از( دولت اغامض یا اعتنایی بی و گرا قومیت های تشکل برابر در بودن دفاع بی) ها روس بودن دو درجه شهروند و ملی

 . دیگر سویی
 های درگیری پیدایش داخلی، تهدید اقتصادی، بحران صورت به کوچک بسیار محرکی بروز رشایط در مذکور عالیم از یک هر

 ریدرگی با توام مخرب های واکنش از ای زنجیره آغاز موجب تواند می محلی، یا مرکزی دولت شدن اعتبار بی داخلی، سیاسی
 .شود طلبانه جدایی و سنگین های
 
 فدرال دولت شاملی، قفقاز مناطق در ترتیب بدین. بود محدود بسیار مشابه تهدیدات با مقابله زمینه در جنگی مهامت -2  
 .باشد می شهری جامعه میان در ای گسرتده حامی های گروه فاقد و است محصور محلی حاکم قبایل میان در

 عواقب اممت با رسمی دین عنوان به سنتی اسالم. باشد منی مشکل این حل به قادر متعدد دالیل به نیز سنتی اسالم به تکیه
 به محلی ساکنین سوی از مختلف موارد در رسمی روحانیت) گیرد می قرار استفاده مورد وجامعه دولت توسط اغلب خود
 دیدگاه از ها وهابی موضع که هرچقدر(.  گردد می تلقی دولت در ای قبیله نظام تحكيم عوامل بارزترین از یکی عنوان
 در. نندک حفظ را خود مومنین ایامن تا باشند تر رادیکال سنتی اسالم رهربان باید اندازه هامن به شود، تقویت محلی ساکنین
 نتیس و بنیادگرایانه های پروژه و گیرد می شکل اجتامعی زندگی از تری وسیع های حوزه در  «سازی اسالمی مارپیچ» نتیجه
 .شوند می تبدیل مسیر هم جاده دو به

 توریامپرا افول زمان در. باشد می روسیه دولت خود بحران عواقب از اسالمیسم پان تهدید برابر در روسیه پذیری حساسیت
 هک معارص روسیه در اما گشت، پدیدار شده تضعیف دولت مجدد احیای برای راهکار موثرترین عنوان به  وهابیت عثامنی،

 ظیفهو  شهری جامعه در نقصان تا حاکم دستگاه رشایط و ای قبیله وضعیت از مختلف اوضاع)کشور اوضاع تضعیف با تنها
 امر این که ،کند می تكيه سنتی اسالم بر شود کار به دست مستقيام   آنکه جای به دولت است، گرفته قدرت( یکپارچه و شناس
 .است نقصان و ضعف ی منزله به خود
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 ولتد حامی مسلامن رهربان اگرچه) باشد «صحیح» اسالم نباید رادیکال اسالم ادعاهای به پاسخگو اصلی جریان علت همین به
 و سرتگ عدالت نیروهای پایگاه و مرجع عنوان به دولت بازگشت بلکه ،(کنند حامیت آن از موثر و مداوم طور به باید روسیه
 دارند،ن رشکت گرا بنیاد های فعالیت در و کنند می تالش جامعه مدرنیزاسیون برای که اجتامعی های الیه از دسته آن مشوق
 .بگیرند عهده به را نقش این باید

 

 ساجدم ساخت) «سازی اسالمی مارپیچ» طریق از که افزایشی به رو مطالبات زمینه در دولت پذیری انعطاف ارتباط همین در
 کردن قانونی عمومی، و اداری فضاهای در حجاب از استفاده اجازه نشین، مسلامن غیر مناطق بزرگ شهرهای مراکز در جدید
 رایب سبزی چراغ دادن نشان منزله به تاخیر این. است سازنده غیر شود، می مطرح...(و مختلف اشکال به رشیعه های دادگاه
 ای منونه امر این واقع در. هستند آن موید وهابیت هواداران و رهربان های اعالمیه از بسیاری که است، سازی اسالمی تداوم
 .باشد می تضعیف توطئه از بارز

 

 تحاکمی شیوه اگر. است حاکم وضعی چنین نیز وهابیون  منایندگان با دولت منایندگان ی«گو و گفت» رایج ایده مورد در
 .رود می بین از خود به خود نیز گوها گفت برقراری ی زمینه نباشد، پزیرش قابل وهابیت اصول در الییک دولت و الییک

 
 .باشد می مرتبط قوانین تصویب و قوانین اجرای عدم با همچنین دولت مذهبی-قومی های سیاست نبودن کارآمد( 1

 قانونی 2442سال در) بود شده تنظیم مذهبی -قومی تهدیدات با مقابله برای 21 قرن آغاز از که «گری افراطی ضد» قوانین
 صورت نقوانی سایر در اصالحات از کاملی مجموعه ارتباط همین در و تصویب گرایانه افراط های فعالیت با مقابله با رابطه در

 نیستند گیرانه سخت کافی اندازه به قوانینن این که معتقدند، برخی. گیرد می قرار نقد مورد مختلف موضع دو از ،(پذیرفت
( جامعه و دولت میان جنگ ماهیتا  ) اجتامعی جدی خطر این مناینده های سازمان و اشخاص بر موثر های تحریم اعامل اجازه و
 یتمامور و ناعادالنه مذاکرات مداوم طور به و اند کننده رسکوب الزم حد از بیش ها آن که معتقدند دیگر برخی. دهند منی را

 مواد اساس بر که تحریامتی گفت، باید. است طرف دو هر با حق که نیست، تعجب جای. گردند می موجب را بیهوده های
 برای و دزیا بسیار متفاوت عقاید با کارانی غیرمحافظه و آزاداندیش افراد برای اند، شده بینی پیش قانون گری افراطی ضد
 هجنایتکاران های فعالیت اجتامعی پذیرش عدم و  جدی خطر این، بر عالوه. باشد می کم بسیار تروریست واقعی های گروه
 و اندیش جزم متفکران ردیف در زیرا هستند، مرتبط هم با جنایتکار و تروریستی جوامع سازماندهی و حامیت طریق از

 برای و عمومی شاخص یک عنوان به که گرایی افراط مفهوم خود متاسفانه. گیرند می قرار اپوزيسيون های گروه  یا جنایتکار
 هب مشابهی تبعات رود، می کار به «عمرف ذکا» طرفداران نیز و اند یافته راه محلی دولت به که «دیگر روسیه» طرفداران
 .رود می شامر به خطرناك اجتامعی نیروهای و ها جنبش از غفلت نوعی به واقع در پدیده این. داشت خواهد همراه

 

 يك ایمعن به نه گری، افراطی با مقابله جهت مکرر و قاطعانه طور به باید ها آن صحیح اجرای و قوانین نيز ارتباط همین در
 :با مرتبط فرآيندی بلکه عامل

 و ترور های ساخت زیر (الف     
 یافته سازمان های جنایت (ب             

 ایه شاخص اساس بر را ها آن توان می که روسیه در فکری و اجتامعی جریانات کثیر تعداد میان از. گیرد قرار استفاده مورد
 در که) رادیکال و سیاسی اسالم کننده تعیین( منحرصا   تقریبا  ) نخست ی درجه در معیار دو این کرد، تلقی گرا افراط معین،
 .هستند(شده معطوف آن به اساسی توجه حارض مقاله
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 متاسفانه. دگردی تاسیس گرایی افراط با مقابله برای روسیه کشور وزارت یافته سازمان های جنایت با مبارزه بخش 2440 سال در
 رمعمولغی نقش انجام در ای حرفه و تاثیرگذار نهادهای های گیری جهت در جزیی تغییرات و نشد محدود نام تغییر با روند این
 وجود هب( است انگیز وسوسه بسیار خطرتر بی و تر ساده مسایل به تهدیدات حیطه بخواهی دل گسرتش) «سیاسی پیگرد»

 یافته انسازم جنایات با مبارزه نهادهای مجدد تشکیل مساله کشور، وزیر پست در «کاالکلتسف والدیمیر» انتصاب از پس. آمد
 ست،ا اين مهم مساله اما. است نشده محقق تاکنون که گرفت، قرار بحث مورد ای گسرتده طور به کشور وزارت حامیت تحت
 نريوی مايلند بلكه كنند، مبارزه پنهان سياسی راديكاليزم عليه خواهند منی امنيت برقراری و قانون مجری فعلی نهادهای كه

 روهكگ شبكه ،(اسالميزم پان يا وهابيت) روسيه ضد  رشد روبه ژیايدئولو يعنی تهديدات، پيوند و تالقی نقطه روی را خود
  .منايند متمركز ترور ثابت و متعدد های زيرساخت جنايت، دنيای در آن فزاينده تاثري و جنايتكار يافته سازمان های
 
 لمروق در اسالمی رادیکاليزم افزایش در مدت بلند عامل مهمرتین روسیه به میانه آسیای های دولت از گسرتده های مهاجرت. 0

 هب کارگر مهاجرین باالی جمعيت با هایی مکان و صنعتی مناطق ها، جمهوری های پایتخت در ویژه به روسیه، فدراسیون
 رتکمش دین و رسند می توافق به هم با سادگی به كاری منافع اشرتاك دليل به قرقیز تاجیک، ازبک، مهاجران. رود می شامر
 لیغاتتب پیچیده، حقوقی و اجتامعی وضعیت به توجه با محیط این در. شود می محسوب ها آن همبستگی برای دیگری عامل

 مهاجران اين از برخی اما. شوند می جذب میانه آسیای مهاجران میان از وسیعی طور به جهادگران. است موثر بسیار وهابیون
 فراطا های سازمان پيرشوی. آیند می کشور این به روسیه قلمرو در «جهاد پرچم» برافراشنت هدف با که هستند، وهابیونی

 مهاجران مترکز(. 2.1 بخش)کند می تايید را امر این ولگا ی حوزه در گذشته های سال در ميانه آسيای مهاجران از متشكل گرای
 ایه شبکه گسرتش برای دیگری عامل اند، واقع ها آن در که هایی استان و دیگر بزرگ شهرهای پرتزبورگ، سنت مسکو، در

 .شود می محسوب اسالمی
 يشپ منظور بدين. بگیرد صورت جنوبی مناطق به مهاجرت سياست در هایی گیری سخت است الزم موضوع این با رابطه در
 :شود انجام بايد زير موارد چيز هر از

 رد و( گمركی اتحاديه عضو عنوان به قزاقستان جز به) میانه آسیای های دولت ساکنان برای ویزا اخذ كردن اجباری -
 رند،آو  می همراه به مهاجران كه خطراتی دليل به رصفا   نه) گمركی اتحاديه در  تاجیکستان و قرقيزستان عضویت

 ؛(گريند قرار بررسی مورد ای جداگانه طور به است الزم كه ديگری داليل گرفنت نظر در با بلکه

 قهمنط با مشرتک مرزهای يا قزاقستان با روسیه فدراسیون مرز) جنوبی مرزهای در کنرتل موثر های مکانیزم یجادا -
 غیرقانونی؛ مهاجران فرستادن بازپس و( آستانه موقعيت به بسته قزاقستان گمرکی

 های مهاجرت دهگان سازمان مجازات و کنند می استفاده قانونی غیر مهاجران از که کافرمایانی روی فشار متعاقبا   -
 .قانونی غیر

 

 روسی تابعيت كه كسانی مورد در جز به میانه آسیای از روسیه به کاری مهاجرت کامل توقف باید تدابیری چنین نهایی هدف
 .باشد شوند، می جذب روسيه منافع با همراستا استخدامی مراکز سوی از كه مختلف متخصص افراد و آورند می دست به
 وسیهر . رود می شامر به ملی امنیت الزمه بلکه نيست، اجتامعی رشد سازی عادی برای رصفا   مشابه تدابري اخذ حارض حال در
 جمعيتی جدايی مساله اگر اما. منايد ادغام كشور فرهنگی و قانونی فضای در را جنوب منطقه توانست خواهد سختی به

 .شد خواهد ممکن غريقابل كامال ، امر اين يابد، تعميق جنوب
 

 گسرتش سطح كه است، آن از حاكی ولگا حوزه مساعد اقتصادی نظر از های جمهوری در مذهبی-قومی تهدیدهای تشدید .1
 اریخیت های منونه رابطه این در. شود منی محسوب سیاسی-قومی ثبات با مرتبط مسائل در اصلی عامل وجه هیچ به منطقه
 در ورمحص نقاط عنوان به بالتيك دريای و قفقاز حوزه تبديل شوروی جامهیر اتحاد در) نزديك و...(  و کاتالونيا کبک،)دور
 مالی حامیت در فدرال دولت سياست علت همني به. دارد وجود بسياری( صنعتی پيرشفته و شكوفا مراكز به ها قوميت ميان
 لحاظ زا رصفا  ) كنيم فرض اگر حتی. است اشتباه ثبات عدم از پیشگیری شيوه مهمرتين عنوان به شاملی قفقاز جمهوری از

 موضوع این شود، می مناطق اقتصادی توسعه و مردم از اجتامعی حامیت رصف شده داده اختصاص های پول كه ،(نظری
 .کرد نخواهد مصون گرايانه اسالم و گرایانه قومیت طلبانه، جدايی تهدیدات برابر در را كشور



 
33 

 به ای نندهك تعيني عوامل بالعکس، بلکه نیستند، مهم مشابه تهدیدات اقتصادی عوامل که نیست، معنا بدین شد گفته آنچه
 ایه انگیزه از مشخصی گونه با بلکه ها، حوزه اين در منطقه گسرتش سطح با نه را ها آن كه است، بهرت اما. آيند می شامر

 وجبم توانند می هم هایی انگیزه چنین. دانست مرتبط اجتامع مختلف اقشار تجارت، ادارات، رسان رفتار بر موثر اقتصادی
 .شوند آن ترسیع هم و ثباتی بی كاهش

 قومی جنایات و خارجی منابع جمله از زیرزمینی های سازمان مالی تغذيه های کانال خصوص، این در مساله مشهودترین
 به مساله مرکزی دولت طرف از شاملی قفقاز جمهوری مالی حامیت مدل خود اما. باشند می کشور رسارس در یافته سازمان
 كاهش جای به كلی طور به و دارد متعددی سیستمی نواقص مدل این. رود می شامر به تری سیستامتيك و تر پیچیده مراتب
 .سازد می تر عميق را ها آن مذهبی-قومی خطرات

 اشدب می مفید داخلی «اداری بازار» در آن فروشندگان برای که ست،«کاال» یک منزله به گرا قومیت رسان برای ثباتی بی
 دتهدی این(. غیره و دولتی نیمه کلی تجارت در اعتبارات/گذاری رسمایه فدرال، فروش مرکز در مشارکت بودجه، واگذاری)

 ومیق رسان رسلوحه باشد، می تایید مورد کامال  شاملی قفقاز در که فدرال دولت با رابطه از چنین این مدلی که دارد، وجود
 .گیرد قرار نیز روسیه های جمهوری سایر
 تا چه و( خواری رشوه و نابرابری گرایی، قبیله جمله از اصلی محرک عوامل تشدید با) سیاسی لحاظ از چه دریافتی های پول

 زیرزمینی های سازمان خرج( آنها به وابسته تجاری های سازمان و اداری رسان با رابطه در باجگیری طریق از) مالی ای اندازه
 .شودمی

 رد ها آن رسان توسط شاملی قفقاز های جمهوری توسعه برای مرکزی دولت سوی از یافته اختصاص های پول اعظم قسمت
 از خارج به ای قبیله اقتصاد عمیق گسرتش از حاکی خود نوبه به روند این. روند می هدر روسیه مرکزی و مجاور مناطق
 ها ریجمهو  در داخلی ثبات برقراری به حاکم قبایل ناچیز عالقه نیز و دارد پی در که عواقبی متام با شاملی قفقاز مرزهای

 .باشد می( شود می محسوب ها آن اصلی اقتصادی دلیل گذاری رسمایه از دفاع که)
 ندازها تا همچنین و «شاملی قفقاز کوروت» قبیل از مناطق ثبات و توسعه برای مرکزی دولت توسط که عظیمی های پروژه
 تجارت از خطرات رفع و بومی اهالی جذب بر مبتنی اوال  زیرا داشت، خواهد آینده در یا و دارد معکوس تاثیری املپیک ای

 ذیرپ آسیب مناطق ثانیا   نیست؛( آمد خواهد وجود به نیز آینده در و آمده وجود به تاکنون مناقشاتی زمینه این در) محلی
 .دهد می افزایش را  شانتاژ دیگر اشکال و تروریستی و خرابکارانه های فعالیت برابر در روسیه

-قومی خطرات افزايش زمان سوچی در املپيك های بازی برگزاری و سازی آماده دوران كه داشت توجه بايد رابطه اين در
 مسايل دادن قرار كار دستور در بلكه خود، تصميامت گسرتده لغو تنها نه به مجبور را فدرال دولت تواند می كه است، مذهبی
 .مناید حاد
 سيوليتم و خطرات پذيرش با محلی رسان رسمايه جذب هدف با بايد قفقاز در اقتصادی مدرنیزاسیون های  پروژه متام آینده در

 .گیرد صورت( بوميان) محيل مردم برای شغل ايجاد  و ان های
 ای مستقیم طور به شدن تر غنی عني در بايد ها آن مناید؛ ایجاد ها جمهوری حاکم رسان با جدیدی رابطه باید مركزی دولت
 گذاری رسمایه مناطق هامن مرزهای داخل در رصفا   را خود های پول فدرال، دولت مالی های کمک طریق از مستقیم غیر
 خود هرسماي از  بود خواهند ناگزير و مندند عالقه داخلی ثبات برقراری به  ها آن كه گفت، توان می صورت اين در تنها. کنند
 .كنند دفاع
 
 همسايه مناطق و ها استان در همه از پيش و روسيه فدراسيون مناطق ساير در  ای قبيله اقتصاد گسرتش كردن محدود .6

 هم و نشین روس مناطق برای هم منافع لحاظ از امر اين.  است برخوردار بسياری اهميت از شاملی قفقاز های جمهوری
 اهميت زحاي( باشد می ثبات عدم گسرتش داليل از يكی منابع خروج شد، اشاره باال در كه داليلی به) قفقاز جمهوری خود برای
 .است
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 یدرگري  بروز استاوروپل، منطقه در شاملی قفقاز های جمهوری رسان حامیت با مهاجر های گروه وسیع گسرتش شاهد امروزه
 جانب از هم) محلی مردم های نارضايتی افزايش و( روزمره ومسایل ها دارایی رس بر درگیری اجتامعی،-اقتصادی) متعدد های

 آستاراخان استان روستف، كراسنودار، مناطق. هستیم...(  و ها یونانی ها، ارمن منطقه، قوی سنتا   مهاجران هم و روس جمعیت
 .است جنوبی فدرال بخش از صحبت عمدتا   اینجا در. هستند روبرو  مشابهی مشكالت با نيز ديگر مناطق برخی و

 بخش در جمعیت شدن خالی از جلوگیری) مناطق توسعه به مربوط مسایل چهارچوب در «ویژه مامویت» سیاسی مفهوم
 فدراسیون در ها آن تحقق امکان افزایش راستا همین در و...(  و شاملی قفقاز فدرال بخش در شغل ایجاد دور، خاور فدرال
 از رها و پیرشو ای منطقه به مداوم طور به و آگاهانه باید جنوبی فدرال بخش علت همین به. است شده عادی روسیه

 . شود تبدیل جنوب سیاسی-قومی تهدیدات
 

 :جمله از گردد؛ اتخاذ باید مندی نظام تدابیر هدف این به نیل برای
 جنایات مهاجرتی،-ای قبيله اقتصاد  گسرتش با مبارزه در آن حافظ نهادهای و قانون مجری های سازمان همکاری -

 اسالمي؛ راديكاليسم و قوميتی يافته سازمان

 شهروندی، حقوق و اجتامعی امنيت از  دفاع برای محلی مدنی های انجمن سازماندهی خود تشويق و حاميت -
 شیوه اما است، نخورده دست تاریخی لحاظ از قزاق جامعه اگرچه) منطقه های قزاق جامعه سنتی بسرت در ازجمله
 ؛(دارد تاریخی قدمتی منطقه اقوام میان در روس جمعیت سازماندهی خود

 شنق ایفای برای سنتی طور به که) ها قزاق و جنوبی های روس محلی های سنت به نسبت احرتام و توجه افزايش -
 ارد،د وجود شاملی قفقاز های جمهوری به نسبت که میزانی هامن به درست(  اند یافته تخصص یافته سازمان جبهه
 قرن طول متام در مجاور مناطق و قفقاز منطقه وقزاق روس جمعیت تقلیل جربان مساله ساخنت مطرح با جمله از

 ناطقم گسرتش و یابی ریشه کمپین ،«ها قزاق اخراج» و شوروی حکومت های سال نخستین) عمومی افکار در  بیستم
 ادعاهای و ها درخواست افزایش مانع تواند می امر این (.بیسم قرن 94 دهه در چچن در کشی نسل عوامل قومیتی،
 گردد؛...(  و «ها چرکیس مساله)» ها قومیت

 اختیارات و منابع گذاشنت اختیار در با سیاسی مناینده مسند در  سياسی و حکومتی روابط در قدرمتند فردی انتصاب -
 وی؛ به متناسب

 می یفاا روسیه داخلی سیاسی جغرافیای در منطقه این که نقشی.  جنوبی فدرال بخش ساختار به استاورپول انتقال -
 گسرتش ینپیش های گفته بنابه اینکه به توجه با) شاملی قفقاز های جمهوری مشکالت حل برای استاندارد یک نه کند،
 .دباش می منطقه در روسیه حضور برای پایگاهی بلکه ،(کند می تر عمیق را ها آن مشکالت حل جای به آمده پدید

 ثبات فاقد منطقه در اصلی کمربند و جنوبی فدرال بخش های هسته كراسنودار و استاورپل نشین قزاق مناطق كلی طور به
 روسیه برای که مرزهایی فرهنگی و مالی سیاسی، اداری، تدابیر مجموعه واسطه به اگر. شوند می محسوب سیاسی-قومی

 .گردد احیا تواند می قفقاز در مسکو پیشین جایگاه شوند، تعیین هستند نشینی عقب غیرقابل
 
 ، نژادشان و قومیت از جدا کشور شهروندان همبستگی و شهروندی حقوق بودن جهانی اصلی باالی اهمیت حفظ برای. 1

 تعاقبا  م و است برخوردار و مشخص فرهنگی-قومی هسته یک از تاریخی، بزرگ های ملت اکرث مانند روسیه که پذیرفت، باید
 قمناط آن در روسیه دولت حضور منزله به اسرتاتژیک لحاظ از روسیه فدراسیون مختلف مناطق در ها روس جایگاه و حضور
 .باشد می
 در ها روس ها آن واسطه به که( مطرح و اکرثیت اقوام – ها جمهوری اداری رسان – فدرال دولت» مشرتک روابط رایج مدل

 روس جمعیت عامل و گیرد قرار تصحیح مورد قاطعانه باید شد، می حل ها آن براساس مسایل بسیاری و ماندند می حاشیه
 .گردد لحاظ آن در
 زیمر  مناطق در روس جمعیت میزان افزایش رضورت معنای به امر این شد، گفته که طور هامن شاملی قفقاز منطقه مورد در

 همراهی بدون حوادث، مساعد پیرشفت صورت در و دور ای آینده در  آن اقتصاد مدرنیزاسیون و قفقاز مجدد بازسازی. است
 .است ناممکن صالحیت دارای و کارآمد کادری
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 یابد، می کاهش تدریج به اما باالست، اجتامعیشان سهم و ها روس جمعیت ها آن در که ولگا حوزه های جمهوری مورد در
 قومیتی ضاتتبعی از جلوگیری برای تدابیری کارگیری به مستلزم امر این. آید عمل به جلوگیری ها روس بیشرت مهاجرت از باید
 الیتفع تشویق و کودکان والدین به زبان استاندارد آموزش انتخاب حق دادن ها، حوزه سایر و دولتی خدمات به دسرتسی در

 .باشد می برشی حقوق و آموزشی-فرهنگی های حوزه روس های سازمان های
 کشور روس جمعیت دولت تنها هستند، برخوردار خود دولت از حقوقی لحاظ از گاهی و عمل در منطقه اقوام که حالی در

 بسیار مناطق در ها روس حضور منافع از ها روس حامیت حفظ برای باید دولت این. باشد می روسیه فدراسیون دولت خود
 .مناید پشتیبانی مهم
 بدون کار این اما. گیرد صورت بسیاری های تالش باید روسیه قومیتی و مرزی مناطق ثباتی بی و فروپاشی از جلوگیری برای
 .معناست بی و غیرممکن آن قومیتی هسته تقویت یعنی اصلی، مساله حل
 
 

 گزارش نویسندگان
 

 ملی اسرتاتژی موسسه کارشناس بوتاکف، آلکساندرویچ یاروسالف
 AlteetCerte کارشناسی دفرت رییس یپیفانتسف، آلکساندرویچ آندری
 (امریکا واشنگنت،) املللی بین و اسرتاتژیک تحقیقات مرکز مدعو علمی همکار مارکدونف، میروسالوویچ رسگی

 ملی اسرتاتژی موسسه رییس رمیزف، ویتالویچ میخاییل
 «روس ملت جهانی شورای» برشی حقوق مرکز مدیر مسکو، دولتی دانشگاه دانشیار سیالنتیف، آناتولیویچ رامان
  رتاتژیکاس تحقیقات روسی موسسه ی ولگا حوزه مذهبی-قومی و ای منطقه تحقیقات مرکز رییس سلیامنف، رفعتویچ رییس
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 (1041فروردین  – 1)شامره  ای دیگــرروسیــهشـریه ن
 

 های پیشنهادی زیر با ما در میان بگذارید!نرشیه را از راهاین شامره از تان درباره محتوای دیدگاه
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ای به نمایی متفاوت با تصویر رسمی از جامعه روسیهدریچـه  
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