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لوموند دیپلماتیك

اشروسیھ، در جستجوي ریشھ ھاي اسالمي

سعوديمسکو بھ دنبال برقراري رابطھ از ایران تا عربستان

Jacquesنوشتھ LEVESQUE

: ، اھدافي اغماض ناشدني از لحاظ اقتصادي»اسالميشرق« و » غرب مسیحي« ان تحکیم چندقطبي بودن، گفتگو می
با وجود . بھ یکي از الویتھاي سیاست خارجي مسکو بدل گشتھ استتوسعھ روابط روسیھ و کشورھاي اسالمي

زسیاست بھ ثمر نشستھ است و شامل کشورھایي مانند عربستان سعودي، مصر و ترکیھ نیدرگیري در چچن، این
.میشود کھ متحد سنتي ایاالت متحده محسوب میشوند

داشت، آقاي والدیمیر پوتین مفتخر شد تا اولین رئیس وجود جنگ بیرحمانھاي کھ در آن زمان در چچن جریانبا
مسلمان باشد کھ براي سخنراني در نشست سران سازمان کنفرانس اسالميجمھوري کشوري با اکثریت غیر

l’Organisation de la conférérence islamique)(OCI)  پنجاه و٢٠٠٣دعوت میشود؛ نشستي کھ دھم اکتبر (
فدراسیون روسیھ بیش از پانزده با توجھ بھ این کھ. موفقي سیاسي و دیپلماتیک.ھفت دولت اسالمي را گردھم آورد

مسلمان را بر خود مجموع بیست جمھوري نام مردم و ھشت جمھوري خودمختار از) ١(درصد تبعھ مسلمان دارد
سازمان بین المللي را بھ دست آورد؛ لطفي کھ با حمایت متناقض ایران و ، روسیھ جایگاه بازرس این)٢(داردند

.ھمراه بودعربستان سعودي

سرگئي الوروف، وزیر امور خارجھ، در ھر فرصتي تاکید از آن زمان، آقاي پوتین و دیگران سران روس، از جملھ
 در شبکھ ٢٠٠٣در مصاحبھ اي کھ شانزدھم اکتبر . »دنیاي اسالم محسوب میشودتا حدودي، جزو « میکنند کھ روسیھ

کشینانشان در روسیھ انجام شد، آقاي پوتین خاطر نشان ساخت کھ برخالف مسلماناني کھ ساکن اروپا ھستند، ھمالجزیره
....)٣(یحیت استمسوي تاکید کرد کھ حضور اسالم در روسیھ مقدم بر حضور. بومي ھستند

بھ نظر میرسد . ویژھاي با جھان عرب و مسلمانان در کل استبر این اساس، از این پس مسکو خواستار رابطھ سیاسي
اول اروپایي است، نقشي تاریخي براي واسطھ شدن میان جھان غرب و جھان اسالم کھ روسیھ، دولتي کھ در درجھ

.علت وجود داردخواستھ ھایي و ھمچنین سیاستھاي وابستھ بھ آن سھدر توضیح معنا و عواقب چنین . داردبرعھده

بھ ویژه با تقویت حس تعلق مسلمانان بھ . نقاط جھاناول براي زدودن اثرات زیانبار جنگ چچن در روسیھ و دیگر
انان دست کم محدود ساختن، قطبي شدن روابط میان اکثریت قومي روس و مسلمدولت روسیھ، ھدف از بین بردن، یا

کار دشوار است این. »باید از اسالم گریزي ممانعت کرد« آقاي پوتین در ھمان مصاحبھ تاکید میکند کھ .روسیھ است
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ھستند کھ فقط در مظان اسالمگرایي افراطي بھ ویژه زماني کھ میدانیم، نھ تنھا در چچن کھ ھمھ جا، در تعقیب کساني
اگر پیش از . »یسم را نباید در ھیچ دین، فرھنگ و سنتي نمادین ساخت ترورھویت«وي تاکید میکند کھ . قرار دارند

» گراي مسلمانتروریستھاي افراط«  و کمي پس از آن، وي، حسب عادت، شورشیان چچن را ٢٠٠١سپتامبر یازدھم
ن المللي قاچاق تروریستھاي وابستھ بھ شبکھ ھاي بی»مینامید، از آن پس با پرھیز از ھرگونھ ارجاعي بھ اسالم آنھا را

.میخواند» مواد مخدر و اسلحھ

اقتصاد و جستجوي ھویت

دوم این سیاست است کھ درراستاي ھدف رسمي سیاست جستجوي رابطھ اي برتر با دنیاي عرب و مسلمانان جنبھ
 سلطھ ، و یا بھ عبارت دیگر، پشتییاني و تقویت مراکز مقاومت علیھ»چندقطبي تقویت جھان«خارجي روسیھ مبني بر 

واشنگتن در کل منظور از آن انتفاع از خصومت فراگیر با سیاست خارجي. ي ایاالت متحده ي آمریکا استتک جانبھ
متحد طبیعي دنیاي اعراب ضد پیش از این، اتحاد جماھیر شوروي خود را ھمچون. جھان عرب و مسلمان است

از این پس، روسیھ میخواھد رابطھ اي محکم، نھ فقط با .نشان میداد» داراي جھت گیري سوسیالیستي« امپریالیستي و 
عربستان سعودي، مصر و ترکیھ ایجاد کند کھ از مدتھا پیش بھ ایاالت متحده آمریکاایران و سوریھ، بلکھ ھمچنین با

.نزدیک بوده اند

ي را با فشار بھ جلو بازگرداندن روسیھ بھ صحنھ بین المللمالحظات اقتصادي ، بھ ویژه در بخش انرژي، لوکوموتیو
انرژي ھستھاي و در صادرات نیروگاه ھاي ھستھ اي، آینده خوبي را براي خود پیش بینيکرملین، در بخش. میراند

فراتر از یک کشور صادر میکند کھ مي تواند در عرصھ رقابت بین المللي در حوزه ھاي فنآوري پیشرفتھ جایگاھي
صادرات اسلحھ نیز اوضاع بھ ھمین ترتیب است؛ بخش بسیار در زمینھ. ایجاد کندکننده مواد اولیھ انرژي زا براي خود 

. دچار مشکالت جدي شدھبود١٩٩٠شوروي کھ در دھھ کارامد اقتصاد اتحاد جماھیر

شرایط حاکم بر سازمان ھمکاري ھمچون. کرملین دیگر بھ دنبال اتحادھاي ظاھري نمي باشد
l’Organisation)شانگھاي de coopération de Shanghaï,OCS) ،روسیھ، چین، قزاقستان، قرقیزستان

بدون آن کھ خود را در رویارویي مستقیم با ایاالت متحده آمریکا بداند، بھ جاي روابط، مسکو،)تاجیکستان و ازبکستان
 در این عضویت رسمياین نکتھ نیز قابل توجھ است کھ ایران کھ خواھان. تصنعي،خواھان روابط سیاسي قوي است

.گروه بود فقط بھ عنوان ناظر پذیرفتھ شد

اسالم ریشھ در جستجوي ھویت روسیھ پس از فروپاشي اتحاد در نھایت، سومین توجیھ این سیاست جدید در قبال دنیاي
بر مبتني در این راستا، سیاست فقط از فرصت طلبي سیاسي. المللي و ھم از جنبھ داخلي، داردجماھیر ، ھم از جنبھ بین
رسمي روابط خارجي نوشتھ ، سرگئي روگوف، عضو فرھنگستان، در نشریھ٢٠٠٥در سال . مقتضیات ناشي نمیشود

این یکي از علت ھایي « : وي میافزاید» ).٤(استدر وھلھ اول،فاکتور اسالمي سیاست روسیھ مسئلھ ھویتي« است 
روابط ما با دنیاي اسالم،« : و ادامھ میدھد» .، آن باشددولت ملت، در معناي اروپایياست کھ بنا بر آن، روسیھ نمیتواند

«.بھ طور مستقیم، با امنیت ما در ارتباط است

، آقاي ایگور ایوانف، وزیر امور خارجھ وقت، تاکید ٢٠٠٣در سپتامبر. باید بھ درستي معناي این سخنان را درک کرد
این . د سوءقصدھاي انجام شده در خاک روسیھ شده استنقاط دنیا،باعث افزایش تعداکرد کھ جنگ عراق ،ھمچون سایر

موارد جایگاه مسکو را بي شک، این). ٥(پیش از فاجعھ بسالن، یکي از پیامدھاي اسف بار این جنگ، بیان شدسخن
در شوراي امنیت سازمان ملل متحد از نظر دور نباید جھت گیري مشترک فرانسھ، آلمان و روسیھ را. نشان میدھد

مسکو، با کمک این . افتاده توسط ایاالت متحده آمریکا را از بین بردداشت کھ مشروعیت بین المللي جنگ بھ راه
.داشت شاھد ظھور نشانھ جھان جدید چند قطبي باشدائتالف، امید

دوف در راس قدرت، واقعّا از این موضوع نگران ھستند کھ مدوبھ نظر میرسد رھبران روسیھ، آقایان پوتین و دیمیتري
با وقوع جنگ عراق،کمي پس از . پیشگوییاي بدل گشتھ است کھ خودبھ خود تحقق مییابدبھ» جنگ تمدن ھا« نظریھ 

 اسرائیل، رھبران روسیھ باورافغانستان، و حمایت بي قید وشرط و بي سابقھ واشنگتن از سیاستھاي سازش ناپذیرجنگ
اي در روابط جھاني خواھد شد و پیامدھاي بیثبات کننده دارند کھ حمالت آمریکایي ھا بھ ایران باعث ایجاد فاجعھ

نزدیک روسیھ، تعداد بیشماري از جمھوري ھاي پیشین شوروي و حتي خود روسیھ، فراواني در این منطقھ وسیع
.خواھد نھادبرجاي
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از یک سو، تھران یک شریک . روسیھ با ایران دارد مشکلي است کھاین یکي از کلیدھاي فھم روابط پیچیده و
فراتر از آن، پس از چین و ھند، سومین مشتري عمده صنایع نظامي روسیھ و ژئوپولیتیک مھم بھ حساب میآید و

یان حمایت از شورشرھبران ایران ھمواره، از. ویتریني براي صادرات کنترل شده نیروگاه ھاي ھستھ اي استھمچنین
نیروھاي نظامي مخالف طالبان در افغانستان، حتي دو کشور براي حمایت بسیار فعاالنھ از. چچن شانھ خالي کرده اند

باید یادآوري کرد کھ افغانستان تحت سلطھ طالبان تنھا. این زمینھ، ھمپیمان شده اندپیش از اقدام ایاالت متحده آمریکا در
نیز نباید از نظر دور سمیت شناختھ بود و کمک ھایش بھ مبارزان چچني راکشوري بود کھ استقالل چچن را بھ ر

.داشت

رئیس جمھور محمود احمدي نژاد درباره اسرائیل، آنھا را از سوي دیگر، مسکو، با توصیف شرم آور بودن گفتھ ھاي
گتن، در شوراي امنیتچشمگیري بر ایران وارد میکند، از جملھ بھ ویژه ھمراه با واشنمردود میداند و فشارھاي

عملي بود در جھت محدود سازمان ملل متحد، بھ تحریم ھاي اقتصادي ایران بر علیھ ایران راي میدھد کھ بھ ھرحال
.شدن و مھار پیامدھاي نظامي

ایران، در نظر دارد بھ ایاالت متحده و دیگر کشورھاي غربي کرملن، بھ قیمت پذیرش ریسک خراب شدن روابط اش با
اي در رابطھ با عدم دستیابي ایران بھ تکنولوژي غني سازي الزم براي دستیابي بھ سالحدھد کھ نقش مسئوالنھنشان 

بین المللي انرژی ھستھ ای بھ در عین حال روسیھ مي خواھد تھران را متقاعد نماید تا با آژانس.ھستھ اي بازي مي کند
محدود و مرحلھ اي علیھ ایران ، روسیھ سعي مي کند شبح باشرکت در مجازات ھاي. راه حلي مورد قبول دست یابد

جاي تردید نیست کھ روسیھ نمي خواھد یکي از کشورھاي ھم . تاحد ممکن دور سازدحملھ نظامي برعلیھ این کشور را
 ایراني ھستھ اي رادر عین حال شکي وجود ندارد کھ روسیھ زیستن در کنار. سالح ھاي ھستھ اي دست یابدجوارش بھ

.دھدبر اجبار مقابلھ با نتایج مخرب حملھ امریکا بھ ایران ترجیح مي

ترسھاي مشترک

چون ترکیھ و عربستان سعودي، ھمپیمانان سنتي ایاالت چنین مواضع چند جانبھ اي در نزدیکي سیاسي بھ کشورھایي
بھ ھرحال،. ح ھستھاي مي ھراسندشک، اینان، رقباي ایران، از دستیابي تھران بھ سالبي. متحده آمریکا، نقش داشتند

از نتایج چنین حملھ اي نھ تنھا این کشور ھا. ھمچون روسیھ و بھ ھمان علتھا، با واکنش نظامي واشنگتن مخالفت میکنند
.اندبراي خود بلکھ براي ھمسایگان نزدیک شان نیز در ھراس

این مشکل، بھ تنھایي، با . ل در مرزھایش شددر عمل مستقترکیھ، بھ عنوان نتیجھ جنگ عراق، شاھد ظھور کردستاني
بیشک، روسیھ در نظر دارد در دوراني کھ مبادالت اقتصادي و ھمگرایي ھاي. خواھد شدبي ثباتي ایران، وخیم تر

بھترین نتایج را از این سیاسي بین دو کشور روسیھ و ترکیھ بھ باالترین سطح خود در دویست سال گذشتھ رسیده است
.دست آوردنزدیکي بھ 

ھمین چارچوب پیش مي رود، عربستان سعودي اي کھ در سطحي پایین تر روابط روسیھ با عربستان سعودي نیز در
با این حال بھ ایاالت متحده آمریکا اجازه داد تا از پایگاه ( جنگ عراق بود علي رغم دشمنیاش با صدام حسین مخالف

روسیھ یا اتحاد ، آقاي پوتین، بھ عنوان اولین رئیس جمھور٢٠٠٧ھ در فوری). خاک این کشور استفاده کندھایش در
نیروگاھھاي ھستھ اي و فروش تسلیحات نظامي پیشنھاد قراردادھاي ساخت. جماھیر شوروي از این کشور دیدن کرد

چچني دفاع از شورشیان . مسلمانان روسي در مراسم حج ساالنھ توافق شدمطرح شد و ھمچنین بر روي افزایش تعداد
اعالم شده ، بھ طور علني از آنان حمایت میکرد البتھ بدون آنکھ خودمختاري٢٠٠٢کھ ریاض، تا سال نیز از میان رفت

.از طرف آنھا را بپذیرد

طبق تجزیھ و تحلیلھاي رسمي و غربي، میزان باالي زاد و ولد .این ارقام گزارش اشتباھي از وضعیت ارائھ میدھند-١
. باعث افزایش قابل توجھي خواھدشد٢٠١٠جمھوریھاي مستقل آسیاي مرکزي تا سال ھاجرانجوامع مسلمان و م Lire

Dmitry Shlapentokh, « Islam and orthodox Russia: from eurasianism to islamism »,
Communist and Post-Communist Studies, Londres, n°٤١,٢٠٠٨, p.عقیده دیگر بھھرحال، بھ.٤٦-٢٧

این برآوردھا، آشکارا، اغراق متخصصان، از جملھ موري فشباخ، یکي از متخصصان برجستھ جمعیت شناس روسیھ،
.وجود نداردشده ھستند و ھیچ امکاني براي تائید آن در کوتاه مدت
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. انچرکسي، باشقیرستان و تاتارست-بالکاري، کاراچاوو-کاباردینوبھ غیر از چچن، اینگوش، داغستان، آدیغھ،-٢
تاتارستان زندگي بیش از نیمي از تاتارھا خارج از. مھمترین اینان، تاتارستان و باشقیرستان ھستندپرجمعیت ترین و

.استمیکنند؛ تعداد مسلمانان منطقھ مسکو، بھ تنھایي، بیش از باشقیرستان

 پایان قرن دھم بود کھ اولین دولت گسترش یافت، با این حال، دراز پایان قرن ھفتم، اسالم در منطقھ روسیھ امروزي-٣
.عنوان دین رسمي پذیرفتروس مسیحیت را بھ
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شمالي، بیش از ھزار و سیصد کودک و بزرگسال بھ گروگان ، در مدرسھ بسالن، در اوستیاي٢٠٠٤اول سپتامبر -٥
یورش سرویس امنیتي روسیھ، گروگانگیري با مرگ سیصد و چھل و چھار فرد غیر دو روز بعد، پس از. گرفتھ شدند

.پایان یافت کھ بیشترشان کودک بودند) بر آمار رسميبنا( نظامي


