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چکیـده
سیچه پس ایچا تیال اب اسی ق

سابقه افراط گرائی ر فققیاب بیه بای اب تزیر سما ر یو ر

جسهو یپای فققاب جاوب ر ا اخر فرن بچ و برم گیررر ر اریا ر ان اسایار جسیاپچر ویو ی بیا
پرگونه آباری ررا ر ماطقه فققاب مقابله م کرر پسچا امر باتث تکالالاسی سای م یلسانان بای اب
فر تاو اساار جساپچر وو ی گررر به رنبا ارا سایو ریخ خی ع ات قیاری ر مچیان کییو پای
حوبه فققاب ارجار و

تال اب فع ما ررتپای مذپب

فرصت مااسب بیرای اسی گراریان جهیت
سچه م ی قر بورنی فیراپو گررری

ارجار ا سباط با م لسانان ماطقه اب جسله گر هپای افراط گرا که ر

میک ت اف زاری -اج سات ر جسهو یپای وسا فققیاب اب جسلیه بچکیا ی کیاپ

ر آمی پا کیو

سواری ناآگاپ ن بت به فرفه پابچت موجب نقوذ اررکالچم ر جوامع فققیاب گررری اریا ویرار
فضای مااسب

ا برای وک گچیری ویبهنظامچیان ج ری ر ویسا فققیاب بیه جیور آ ر گر پی اب

م لسانان با سق چری افراط اب اس

ا ر فاالچتپای مبیا باس وی ن اریا گیر هپیا با پیا اب سیوی

افراطچون خا ج بخزوص گر هپای م قر ر ترب ان سو ره تراق میو ر حساریت فیرا گرف یه
موفق و ن سقکر ماارف خور ا به ررگر مااطق م یلساننییچا سیچه نچیم ما قی نسارای جسهیو ی
آذ بارجان به تاوان بخی اب حوبه فققاب که ر مجا ت اس گراپیای افراطی جسهیو ی رات ی ان
چ ا فرا را ر نچم امر ب سوساه افراط گرائ فرفهای مذپب
ارا مقاله ر مقا سالچ

بر س سابقه چگونگ

ا با کرره است

و افراط گرائ

نق

آن ر اماچت فققیاب

تلت جوری خیونت ب ثباس ر ماطقه اب جسله وی سه ری پای سر ر ی

ر

جسهو ی آذ بارجان مچمان تذررش جوامع ارا ماطقه برای پسکا ی با سر ر تپا م باو
▪ واژگان کلیدی:
افراط گرائ

سکقچررون فققاب جسهو ی آذ بارجان

سچه ارران

سیچه

مقدمه
در سال های اخیر و بخصوص پس از ظهور افراط گرائی در غرب آسیا ،آثار و عالئمیی از
نفوذ تفکرات افراطی در منطقه قفقاز مشاهده میشیود .اعیماگ گیروه هیای افراطیی سی فی و
تکفیری آذری به سوریه و عیرا و نفیوذ اندیشیههیای افراطیی در مییان مسی مانان روسییه
بخصوص در جمهوریهای خودمختار قفقاز شمالی مانند داغستان ،توجه دولتهای مسیکو و
باکو به خطر افراط گرائی را ج ب کرده است .در این میان برخی کشیورهای عیرب همنیون
عربستان سعودی و چند کشور غربی از جم ه آمریکیا ،بیرای تحقیق اهیداد خیود در قفقیاز
شمالی و بخصوص تضعیف و بیثباتسازی روسیه ،حمایت از گروههای افراطیی و تجهییم و
آموزش آنان را در سرلوحه اولویتهیای امنیتیی خیود قیرار دادهانید .در کنیار دخالیتهیای
خارجی ،وجود زمینه های مساعد داخ ی بیویهه در جمهیوری آذربایجیان و محیدودیتهیای
ایجاد شده برای مس مانان ،نفوذ تفکرات افراط گرایانه در قفقاز را امکیانپی یر کیرده اسیت.
جریان افراطی وهابیت در سالهای اخیر در قفقاز فعال بیوده و بیا حماییت میالی و سیاسیی
برخی از کشورهای عربی فعالیت میکند.
اهمیت ژئوپ تیک قفقاز و منافع بازیگران در ایین منطقیه ،ویرورت شیناخت وویعیت
افراطگرایی در قفقاز را مهم ج وه داده و مجاورت این منطقه با جمهوری اسالمی اییران نییم
بر اهمیت پرداختن به این موووع افموده است.
پرسش اول این مقاله این است که آیا کشورهای حوزه قفقیاز نییم هماننید کشیورهای
غرب آسیا ،دستخوش درگیری با گروه های افراطی و تندرو خواهند شد و آییا منطقیه قفقیاز
در آینده به یک منطقه بحرانخیم تبدیل شده و محل جوالن گروههای تروریستی تکفییری
خواهد بود؟
پرسش دوگ نیم حول چگونگی مقاب ه دولتهای منطقه با پدییده افراطییگیری اسیت.
چگونه این کشورها میتواننید از رشید افراطییگیری در منطقیه قفقیاز ج یوگیری کننید؟
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علل نفوذ افراطگرائی در قفقاز
اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی و در واقع تصرد بخیشهیای بمرگیی از
یک سرزمین اسالمی از سوی کمونیسم جهانی ،اولیین دلییل بیرای روی آوردن گیروههیای
اسالمی به اقدامات جهادی بود .این ووعیت با حمایت عوامل خارجی ،بهتدریج زمینیههیای
سازماندهی و تشکیل گیروه هیای رادیکیال همنیون القاعیده را فیراهم کیرد .در ایین رونید،
عربستان سعودی نیم با حضور گسترده مالی ،دیدگاههای تند وهابی را وارد چارچوب فکیری
جریانات اسالگگرا در افغانستان نمود .برقراری تماس میان اسالگگرایان تندرو در افغانسیتان
با گروه های مس مان در قفقاز و ماورای قفقاز ،موجب تقویت تفکرات افراطی در ایین منطقیه
گردید .البته مسئ ه چنن و روسیه ،نه یک موووع مربوط به دهههای اخییر ییا حتیی سیده
اخیر ،ب که موووعی تاریخی است که در دروان تمارها نیم مطرح بوده است  .از سده هجدهم
و از هنگاگ جنگهای ایران و روس ،نبرد چننها و روسها آغاز شید .نبیرد بیمرو آوارهیای
داغستانی به رهبری "شیخ شامل" در برابر روسها و همراهیی آنیان بیا چنینهیا هنیوز در
حافظه تاریخی روسها و مس مانان زنده است .پس از دستگیری شیخ شامل در سیال 1895
و تکمیل س طه روسها بر منطقه و سرکوب شدید چننها ،آنها پایداری و مقاومیت خیود را
ادامه داده و از هر فرصتی برای نجیات خیود از سی طه روسهیا و شیوروی و سیرس روسییه
استفاده کردند .امروز از مس مانان چنن به عنوان تندروهای اسالمی و گاهی عناصیر وهیابی
یاد می شود ،ولی واقعیت این است که ایین برچسیبهیا بیرای بیشیتر اسیالگگراییان چنین
نامناسب است .در واقع این سیاست های ود اسالمی و غیر دموکراتیک مسکو و دولیتهیای
مح ی بود که عامل اص ی خشونت در چنن گردید .از نگاه تیاریخی ،روسهیا همیواره ع ییه
مس مانان بودهاند و اگر در برهههایی با مس مانان به نرمی برخورد کردهاند ،بنیا بیه ویرورت
تاریخی بوده و گاهی نیم روسها از مس مانان ع یه مس مانان استفاده کردهانید و هیم اکنیون
نیم از مس مانان چنن ،اینگوش ،بالکار ،داغستان ،تاتارستان ع یه یکدیگر استفاده

میکننید1.

سوء استفاده عربستان سعودی و وهابیت از جنگ چننیهیا بیا دولیت روسییه ،کیه موجیب
تقویت حضور افراطیون در قفقیاز گردیید ،نتیجیه سیاسیتهیای نادرسیت روسییه در قبیال
 1رویارویی روسیه با چنن :زندگی در مرز خشونت ،س.گ حسینی ،فص نامه مطالعات آسیای مرکمی و قفقاز ،پاییم .1389
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مس مانان بود .بنابراین ،در این مقطع دخالت قدرتهای غربی و پشتیبانی آنها از گروههیای
افراطی و همننین حمایتهای عربستان سعودی از ترویج وهابیت در این منیاطق ،تفکیرات
افراطی را اشاعه داد .اشتباه کشورهای تازه استقالل یافته از جم یه جمهیوری آذربایجیان در
مخالفت با دین و تأکید بر نظاگ غیردینی ،فضای مناسبی را برای رشد افیراط گرائیی فیراهم
نمود .وقتی جمهوری آذربایجان به عنوان دومین کشور شیعه جهیان ،گیروههیا و روحیانیون
شیعی را محیدود نمیود ،سیرمایهگی اری برخیی کشیورهای عربیی بیرای تیرویج وهابییت و
س فیگری ،باعث رشد و تقویت این جریان در منطقه قفقاز شد .در برخی مناطق آذربایجیان
و جمهوری های مس مان نشین روسیه از جم ه تاتارستان ،چنن و داغستان ،میردگ بیهدلییل
فقدان دانش م هبی ،اسالگ را از طریق جریانهای م هبی انحرافی و از جم یه سی فی گیری
آموختند و تحت نفوذ باورهای این جریان ها قرار گرفتند .البتیه در اکریر منیاطق جمهیوری
آذربایجان که اسالگ ریشه داربود و مبانی تشیع از سوی روحانیونی که اکررا در ایران تحصیل
کرده بودند ،ترویج می شد ،شرایط متفاوت بود و مردگ اعم از شیعه و سنی نسبت به پ یرش
دیدگاههای جریانهای افراطی تمایل زیادی نشان ندادند.
در روند رشد افراطیگری در قفقاز نمیتیوان نقیش عوامیل خیارجی را نادییده گرفیت.
شواهدی دال بر این است که از چند سال پیش ،بیا همیاهنگی آمریکیا و موافقیت عربسیتان
سعودی ،طرح گسترش س فی گری در آسیای مرکمی و قفقاز ،به کشیور قطیر واگی ار شیده
بود .هرچند عوامل س فی گری در همه کشورهای منطقه فعالیتهای زیرزمینی دارنید ،ولیی
وجود طرحهایی با سرمایه قطر ،موجب شده تا زمینه اقدامات گسیتردهتیر سی فیهیا فیراهم
شود 1.البته نابسامانیهای ابتدای فروپاشی شوروی را نییم مییتیوان یکیی از ع یل تحرکیات
مب غان وهابی در منطقه قفقاز شمالی و جنوبی نامید.

 1افراط گرایی در آسیای مرکمی و قفقاز و بازتاب آن در تحوالت منطقه ،مصطفی قربانی ،خبرگماری فارس۰8/۰6/93 ،
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برنامههای گروههای تکفیری در روسیه
گروه های تروریستی القاعده ،جبهه النصره ،داعیش ،الشیباب و انصیار بییتالمقیدس از
جم ه گروههای تروریستی فعال در قفقاز هستند که اندیشههای فرقه وهابی ریشیه تفکیرات
آنان است .جمهوریهیای مسی ماننشیین فدراسییون روسییه از جم یه داغسیتان ،چنین و
تاتارستان ،محل فعالیت گروه های تکفیری بوده و قفقاز شمالی هدد اول گیروههیای تنیدرو
می باشد .این گروه ها در مسیر اعمال فشار بر روسیه برای تغییر سیاستهای خود در سوریه،
به دنبال بیثباتسازی جمهوریهای مس ماننشین روسیه میباشند .برنامه گروههای تنیدرو
نظیر داعش این است که با ایجاد ارتباط با مس مانان روسیه و ج ب آنان ،زمینه اعماگ افیراد
آموزش دیده به سوریه و عرا را فراهم نمایند .سامانه اینترنتی گ وبال ریسیر سیال 2۰16
در گمارشی اعالگ کرد ،شواهد حاکی از حضور هفده همار جنگجوی خیارجی در جبهیه نبیرد
سوریه است که در بین غیرعربها ،چننیها اکرریت این افراد را تشکیل میدهند .همننین
بنا به گمارش شبکه المنار لبنان تا  12ژوئن  2۰13قفقازیها پس از اتباع عربستان و مصیر،
سیومین آمییار بییاالی ت فییات در سییوریه را داشیتند .گییروههییای تکفیییری در قفقازشییمالی از
چننی های اروپایی هستند که خانوادهای آنها در خیالل جنیگهیای اول و دوگ چنین در
طول دهه نود و اوایل قیرن حاویر ،میوطن خیود را تیرک کیردهانید .بیه گفتیه " الکسیاندر
بورتنیکود " رئیس سازمان فدرال امنیت روسیه ،حداقل  17۰۰نفر از شهروندان روسییه در
صفود داعش در جنگ

بودند1.

سامانه اینترنتی صدای روسیه در تاریخ چهارگ مارس  2۰15طی انتشار گمارشی اعیالگ
کرد" :به ارزیابی الکساندر بورتنیکود ،رئیس سازمان فدرال امنیت روسیه حداقل  17۰۰نفر
از شهروندان روسیه در صفود «داعش» در حال جنگ بودند .فقط از جمهوری کابیاردینو ی
بالکاری تا اواخر دسامبر سال  2۰14میالدی از  85تا  15۰نفر از اهالی این جمهوری راهیی
سوریه شدند .به گفته ارگان انتظامی جمهوری چنن ،دهها نفر از ساکنان جمهیوری نییم در
صفود «داعش» در حال جنگ هسیتند« .داعیش» نییم ایین واقعییت را میورد تأییید قیرار
می دهند که شهروندان جمهورهای قفقاز شمالی نیم در صفود آنها می جنگند .به گفتیه ابیو
1ردپای داعش ،از خاورمیانه تا آسیای میانه ،عبدالمعین معین ،شفقنا.1393 ،
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عمر چننی فرمانده صحرایی که اهل چنن است «تعداد چننهایی کیه در جنیگ بیر وید
بشار اسد کشته شدند  5۰۰نفر بودنید» .دسیته چننیی تحیت پیرچم «داعیش» از  7۰۰تیا
 1۰۰۰نفر قفقازی تشکیل شده بود .تارخان باتیراشوی ی ،فرمانده صیحرایی دیگیر «داعیش»
نیم از وجود قفقازیها در صفود داعش» تعریف کرد 3۰ .میاه ژانوییه سیال  2۰15مییالدی
دادگاه عالی روسیه از رسیدگی بیه  58پرونیده جنیایی در رابطیه بیا شیهروندان روسییه بیه
«اینترفاکس» خبر داد که در درگیریهای جنگی در سوریه به طرفداری از «داعش» شرکت
داشتند.
فعالً بازگشت شبه نظامیان از سوریه به روسیه مشاهده نمیی شیود .تیأثیر اییدئولوژیک
«داعش» بر ساکنان قفقاز شمالی تا حد زیادی محسیوس اسیت .درگییری هیای موجیود در
جمهوریهای قفقاز شمالی که زیاد شدید نیستند تحت تأثیر شیعارهای جدیید اییدئولوژیک
«داعش» از نو نیرو میگیرند« .داعش» ایدئولوژی خ یفه واحد در اراوی فدراسییون روسییه
را رواج میدهد 19 .دسامبر سال  2۰14میالدی در سایت «یو تیوب» پیاگ ابو محمد «امییر
داغستان» منتشر شد که اعالگ کرد نسبت به رهبر «داعش» سوگند وفاداری ییاد مییکنید.
حتی در روستای زادو بومی رمضان قدیرود رئیس جمهور چنن و در گروزنیی عکیسهیای
نشانهای داعش ظاهر شده است .مقامات و سرویسهیای وییهه بیه مقاب یه بیا ایین گیرایش
برخاستند و دست به کارهای پیشگیری زدند .اما موفقیت این اقدامات مشیخ

نیسیت .بیه

عنوان مرال ،در چنن در این اواخر عم یات دستگیری جوانیانی انجیاگ مییشیود کیه رییش
میگ ارند ولی سبیلهایشان را میتراشند که نشانی از «وهابیت» است .رسیانههیای مح یی
گمارش می دهند که جوانان با ظاهر وهابیون را به وزارت کشور میبرند و در آنجیا گفتگیوی
توویحی با شرکت روحانیون با آنها صورت میگیرد .از  16ماه فوریه سال جیاری در سیایت
ریاست جمهوری چنن  4بار خبری درباره برنامه های رسمی ویهه مبارزه با افراط گراییی در
بین جوانان منتشر شد 25 .ماه فوریه رمضان قدیرود رئیس جمهور چنین در ج سیهای بیا
مسئول وزارت کشور جمهیوری از جیایم نبیودن رواج اییدئولوژی وهابییت در بیین جوانیان
صحبت کرد .وی مت کر شد که در جمهوری چنن نباید حتیی ییک نفیر طرفیدار سیازمان
تروریستی داعش و یا دیگر گروه های رادیکال وجود داشته باشد .والدیمیر پاپود کارشیناس
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ع م تاریخ و استاد دانشگاه نظاگ معتقد است کیه روسییه از عهیده بسیتن کانیالهیای تیأثیر
ایدئولوژیک اسالگ رادیکال بر ساکنان مس مان قفقاز شمالی برمیآید و میتواند میانع از ورود
جوانان به سیازمان تروریسیتی داعیش شیود .بیه عقییده وی "کارهیا بایید بطیور ویربتی و
همه جانبه انجاگ شوند و البته با حمایت اجتماعی ساکنان و از طرد دولت و روحانیت سنتی
مس مانان تحکیم

یابد"1.

در سالهای اخیر بازگشت تروریست های تکفیری از سوریه به روسیه بسیار اندک است
و سیاست مقاب ه با تروریستها ،یکی از اهداد حمالت هوایی روسیه به سوریه اسیت کیه از
 3۰سرتامبر  2۰15میالدی آغاز شده است .اهداد گروههای تکفیری در روسیه عبارتند از:
 -1ج ب نیرو -جیی ب نیرو از منطقه قفقاز بخصوص جمهیوریهیای مسی ماننشیین
روسیه ،و اعماگ آنان به عییرا و سوریه مورد توجه گروههای تکفییری قیرارداد .آن قبییل از
جوانان سنی در چنن و داغستان که دارای انگیمههای مبارزاتی هستند ،اولیین طعمیههیای
داعش و النصره میباشند .سی فیون و عناصر تکفیری غیر عرب مانند افغانهیا کیه از تجربی
نظامی خوبی در جنگهای سابق در افغانستان برخوردار هستند ،مستعد بیرای پیوسیتن بیه
گروههای تکفیری محسوب میشوند .برابر اطالعات به دست آمیده ،مکالمیه بیسییمی مییان
داعشیها بیشتر به زبانهای عربی و افغانی و روسی بوده است .گروهکهای تروریستی پیس
از ج ب و ساماندهی ،این افراد را از طریق ترکیه درمناطق مخت ف سیوریه و عیرا مسیتقر
می کنند .گروه داعش برای حفظ نیروهای خود پس از تصیرد برخیی از شییهرها ،نیروهیای
ج ب شده از قفقاز را به عنیوان امییر و فرمانیده در ایین شیهرها بیرای اداره امیور منصیوب
می نمایند .نیروهای ج ب شده دارای عالیق مخت ف هستند ،برای مرال بخشیی آز آنهیا بیا
میل و انگیمه باال با داعش همراهی میکنند .گروهی دیگر تحت تیأثیر احساسیات خیود وارد
این عرصه شده و پس از فروکش کردن احساسات ،از کار خود پشیمان شیده و تنهیا از بییم
جان خود با گروههای تروریستی همکاری میکنند .برخی نیم به تشکیل خالفت اسیالمی بیا
مرکمیت عرا دل بستهاند .البته انگیمههای مالی یکی از ع ل اص ی پیوستن اکرر ایین افیراد
به تکفیریون میباشد .در واقع هر یک از اعضای جریان س فیگری به صورت ماهیانه حمایت
 1داعش تهدیدی برای قفقاز شمالی ،صدای روسیه ،چهارگ مارس .2۰15
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مالی می شوند که این امر زمینه ج ب مردگ گرفتار در مشکالت متعدد اقتصادی و اجتماعی
منطقه به این جریان را افمایش داده است .همننین جریانهای افراطی می هبی در روسییه،
از حضور می یونی مهاجرین کارجوی ترک و آذری زبان ،سوء استفادههیای الزگ را مییبرنید.
بهگونه ای که در حال حاور بخیش قابیلتیوجهی از مهیاجرین کیارجوی آذری تحیت نفیوذ
س فیها قرار گرفتهاند.
 -2ح د فیمیکی مخیالفین بخصیوص ع میا و روشینفکران مخیالف وهابییت ،یکیی از
ترفندهای گروه های تکفیری برای تربیت حضور خود در قفقاز بوده است .برای نمونه محمید
حییاجی ابییوبکراد ،مفتییی اعظییم داغسییتان کییه از مخالفییان ک یییدی وهییابیهییا بییود ،در
تاریخ  21اوت  1998توسط عوامل وهابی ترور شد .متعاقباً در سال  2۰12بییش از ده نفیر
از ع مای مس مان ترور شدند .در تاریخ  28اوت " 2۰12سعید آتسایف" ،بمروتیرین رهبیر
متصوفه داغستان و جانشین مفتی ابوبکراد ،با عم یات انتحاری ییک زن اوکراینییاالصیل از
عوامل امارت قفقاز ،کشته شد که این مهمترین اتفا در عرصه عم یات تروریستی در قفقیاز
ت قی

شد1.

 -3در زمینه فرهنگی مب غان س فی ،برای تضعیف باورهای دینیی مسی مانان و جی ب
آنان به وهابیت ،اسالگ سنتی در داغستان را زیر سؤال برده و عبادتهای مردگ بومی را غ یط
میخوانند .آیینهای م هبی شان را پر اشکال دانسته ،گرامیداشت اولیاء و سوگواریها بیرای
درگ شتگان را شرک آلود خوانده و سبک زنیدگی سی فی را بیرای میردگ تجیویم مییکننید.
وهابی ها همننین از ناآگاهی مردگ نسبت به تفاوت های تشیع و تسنن ،سوءاستفاده کیرده و
به ایجاد تفرقه و ودیت اهل سنت با شیعیان دامن میزنند .تکفیریون در قالب موسسههیای
به اصطالح اسالمی بین الم ی ،سعی در ج ب افیراد مسیتعد دارنید .فعالییتهیای «مجمیع
جهانی جوانان مسی مان» کیه دفتیر مرکیمی آن در عربسیتان سیعودی قیرار دارد ،موسسیه
سعودی «الحرمین» ،موسسه خیریه «ابراهیم االبراهیم» در ایین عرصیه قابیل توجیه اسیت.

نکته مهم اینکه س فیها از فساد موجود در سطوح مخت ف حیاکمیتی جمهیوریهیای قفقیاز
 -1دوئل سرنوشت؛ رویارویی اسالگ سنتی و س فیگری افراطی در قفقاز شمالی ،بنیاد مطالعات قفقیاز ،مهیدی حسیینی
تقیآباد 9 ،تیر .1393
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شمالی و محدودیتهای ایجاد شده توسط تصیمیمگییران در مسیکو نسیبت بیه مسی مانان،
بهرهبرداری کرده و با انتقاد از دولت مسکو ،به ج ب اقشار ناراوی و آسیبپ یر میپردازنید.
تغییر دادن آرمان استقاللط بی م ی جداییط بیان چننیی در جنیگ اول بیه وهیابیگیری
ستیمهجو در جنگ دوگ و از سال  2۰۰7به اینسو تشکیل امارت خودخوانده اسالمی قفقیاز،
نشانگر موفقیت وهابیها در قفقاز شمالی می باشد .به دنبال این تحول ،نیروهای امارت قفقاز
در سال  2۰12سر از میدان جنیگ در سیوریه درآوردنید و بخشیی از آنهیا بیه سیرکردگی
ابوعمر چننی با ابوبکر البغدادی رئیس داعش بیعت کرده و ابیوعمر چننیی چنید صیباحی
ریاست بخش شمالی داعش را در سوریه عهدهدار شد.

جمهوری آذربایجان و گروههای تکفیری
جمهوری آذربایجان به دلیل داشیتن  39۰کی یومتر میرز مشیترک بیا جمهیوریهیای
خودمختار و مس ماننشین روسیه ،یکی از مکانهای مناسب برای رشد گروههای تروریسیتی
با اندیشههای وهابی می باشد .بروز وهابیت و ایدئولوژی تکفیری در جمهوری آذربایجیان بیه
اوایل دهه نود قرن گ شته میالدی و بدو استقالل م ی ایین کشیور بیر مییگیردد .در زمیان
شوروی سابق ،مردگ مس مان جمهوری آذربایجان که هشتاد و پنج درصد جمعییت کشیور را
تشکیل میدادند ،درباره وهابیت و ایدئولوژی تکفیری آن ،فاقد اطالعات کافی بودند .ل ا پس
از فروپاشی شوروی سابق و نابودسازی محیدودیتهیای ارتبیاط بیا کشیورهای خیارجی کیه
حکومت شوروی سابق در جمهوریهای در ق مروی خود اعمال کرده بود ،شرایط برای نفیوذ
جریانهای دینی مخت ف از جم یه اییدئولوژی تکفییری در جمهیوری هیای قفقیاز از جم یه
آذربایجان فراهم شد.

دولت نوپای جمهوری آذربایجان که در بدو استقالل م ی خود بیا مشیکالت عدییدهای
ناشی از تجاوز نظامی ارامنه ع یه این کشور و نیم ووعیت اقتصاد نابسامان روبرو بود ،به پیی
آمدهای نفوذ ایدئولوژِی تکفیری در این کشور بی توجیه بیود .حاکمییت آذربایجیان بعید از
استقالل این کشور راه کمونیستها را ادامه داد و در قیانون اساسیی جدیید ،مسیئ ه الئییک
بودن کشور و جیدایی دیین از سیاسیت گنجانیده شید .در ایین مقطیع ،مقامیات جمهیوری
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آذربایجان به دلیل نگرانی از رشد اسالگ سیاسی در کشور کیه ریشیه در آمیوزههیای شییعی
داشت ،دست مب غان اهل سنت و بخصوص وهابیون را برای ج وگیری از رشد اسالگ سیاسی
باز گ اشتند .برخی از سیاست سیازان آذربایجیان ایین گونیه فکیر مییکردنید کیه شییعیان
آذربایجانی را باید سرگرگ مناقشه فرهنگیی بیا وهیابیون نمیود تیا از تیرویج اسیالگ سیاسیی
منحرد شوند .برخی کارشناسان نیم تیرس کیاذب دولتمیردان آذربایجیان از شییعیان را در
نگرانی آنها از صدور انقالب اسالمی اییران میی داننید .بیر ایین اسیاس مقامیات بیاکو تصیور
میکردند که شیعیان آذری به تأسی از ایران قصید دارنید در جمهیوری آذربایجیان ،انقیالب
اسالمی برپا کنند.
بنابراین دولتمردان آذری با رویکردهای امنیتی و نگرانی کاذب از وقوع انقیالب اسیالمی،
دست وهابیون را برای تداوگ تب یغات در جمهوری آذربایجان باز گ اشته و زمینه را از هر جهت
برای رشد فرقههای افراطی فراهم ساختند .این گونه بود که بهتدریج وهابیت در آذربایجیان بیا
کمک برخی از دولتهای عربی به ویهه عربستان سعودی شکل گرفت .از طرفیی بیا توجیه بیه
روابط پیدا و پنهان فرقه وهابیت با آمریکا و اسرائیل ،رشد هر چه بیشتر وهابییت ،زمینیههیای
الزگ جهت افمایش بهرهبرداریهای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و… آنان را در آذربایجان فیراهم
میکرد و در واقع رشد وهابیت حمایت آمریکا و اسرائیل را نیم به همراه داشت.
در این برهه ،برخی از کشورهای عربی و نهادهای طرفدار وهابیت در ترکیه نیم از ایین
فرصت استفاده کرده و با تأسیس تشکلهای باصیطالح بشردوسیتانه و بیه بهانیه کمیک بیه
آوارگان جنگی ،مروج تفکر وهابیت شدند .وهابیان از سال 1997پایگیاههیایی در آذربایجیان
تأسیس کرده و با ساخت و نفوذ در مساجد به تب یغ عقاید خیود پرداختنید .مسیجد ابیوبکر،
بمروترین مسجد وهابی در آذربایجان ،به ریاست "قامت س یماناد" ،با کمک مالی یکی از
بنیادهای خیریه کویتی در سال 1998در بیاکو احیدا شید .البتیه بیا جیدی شیدن خطیر
گسترش وهابیت در آذربایجان خانوادههای آذری نسبت به این مسجد حساسیت پیدا کیرده
و این مسجد تعطیل

شد1.

 1اسالگگرایی در جمهوری آذربایجان؛ ماهیت و چشماندازها ،رحمیتاهلل فیالح ،بنییاد تیاریخپهوهیی و دانشینامه انقیالب
اسالمی.94/12/14 ،
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متعاقباً مب غان چند کشور عربی از جم ه عربستان ،امیارات متحیده ،کوییت و قطیر در
پوشش کارهای خیریه ،با حضور در میان افراد مهاجر و جنگزده و اقشار وعیف حاویر ،بیه
آموزش آنان پرداخته و افراد مستعد را برای انجاگ تحصیالت دینی به کشورهای خیود اعیماگ
کردند .پیروان فرقه وهابیت ،با نیت گسترش نسل وهیابی هیا ،سیاسیت ازدواج مصی حتی بیا
دختران بومی این مناطق را در پیش گرفتند .هدد از این اقداگ ،ج ب دختیران آن منیاطق
به فرقه وهابیت و زاد و ولد برای افمایش نسل بود .برخی خانوادههای آذری که دختران آنان
بهعقد وهابیها درآمده بودند با مشکل اختالد عقیده داماد و ایجاد محدودیت بیرای تمیاس
دختر با والدین مواجه شدند .آقای محسن صمد اد رهبر حمب اسیالمی آذربایجیان نییم در
واکنش به ازدواجهای مص حتی ،با مووعگییری در ایین خصیوص گفیت :افکیار وهابییت بیا
سرمایههای عربستان در آذربایجان در حال گسترش است.1

حمایت کشورهای عربی از س فیان و وهابیون در آذربایجیان ،بیا هیدد کیادر سیازی و
اعماگ آنان به سوریه و عرا انجاگ میشد .وهابیون بیشتر از مناطق شمیالی آذربایجیان که با
روسیه هم میرز بییوده ،فعالییت خیود را شیروع کیرده و افیراد مسیتعد را بیرای خیدمت در
گروه های تکفیری استخداگ و از طریق ترکیه به سوریه و عرا اعماگ کردند .در واقیع ترکییه
نیم ع یرغم پایبندی به اصول سکوالریسم ،به عنوان مح ی بیرای انتقیال وهیابیون آذری بیه
سوریه تبدیل گردید .تعداد س فیها در جمهوری آذربایجان که تقریباً  5۰همار نفیر هسیتند
به چهار گروه به اسامی خوارج امروز ،جماعت هجرت ،تکفییر و اخیوان تقسییم مییشیوند و
برای ج ب جوانان جهت اعماگ آنان به سوریه فعالیت میکنند .آخرین آمارهای اعالگ شده از
سوی مقاگهای جمهوری آذربایجان ،نشان می دهد که در مجموع حدود هفتصد شهروند این
کشور ،به گروه تروریستی داعش در سوریه م حق شدهاند .در ماه دسامبر سال  2۰15شیبکه
ت ویمیونی آینس گمارشی تکان دهنده ازچگونگی اعماگ وهابیون از جمهیوری آذربایجیان بیه
سوریه پخش کرد .این گمارش نشان میداد کیه گیروههیای تکفییری بیرای انجیاگ اقیدامات
تروریستی ع یه دولیت و م یت سیوریه ،اتبیاع آذربایجیان را از منیاطق زاگاتیاال و گوسیار در
همسایگی داغستان ،از طریق ترکیه به داخل خاک سوریه هدایت

میکنند2.

 1یورش وهابیون با استراتهی ازدواج مص حتی به جمهوری آذربایجان ،تابناک ،27 ،خرداد .1389
 2پشت پرده اعماگ اتباع جمهوری آذربایجان به سوریه ،ع ی آذری ،سایت بادکوبه 25 ،اردیبهشت .1392
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س فیها در جمهوری آذربایجان ،وارد عرصههای اقتصیادی نییم شیدند و بیا حضیور در
بازارها ،فروشگاه ها ،صرافیها و شرکت های ارائه خدمات ،فعالیت تجیاری داشیتند .ایین امیر
زمینه ج ب مردگ گرفتار در مشکالت متعدد اقتصادی و اجتماعی منطقه به ایین جرییان را
افمایش داد .بنابراین مب غین فرقه وهابی در حوزههای مخت ف فرهنگی ،اقتصادی و رسانهای
فعال شده و حتی در اظهارت خود ،جمهیوری آذربایجیان را جیای مناسیبی بیرای تأسییس
حکومت موردنظر خود ق مداد

میکردند1.

این روند تا زمان شروع بحران در سوریه ادامه داشت و باکو ابتیدا نسیبت بیه پیوسیتن
اتباع خویش به گروههای تکفیری بیتفاوت بود تا اینکه اعضای آذری داعش ،الهاگ ع ی ییف
را به عنوان غاصب معرفی نموده و اعالگ داشتند که دولت باکو را سرنگون خواهند نمود .این
تهدید داعش حاکمیت باکو را به خود آورد و دولت آذربایجان پیی بیرد کیه رشید وهابییت،
منجر به کاهش میمان امنیت کشور میگردد و با خاتمه بحران سوریه تروریسیتهیای آذری
بعد از بازگشت به موطنشان مشکالت امنیتی برای آذربایجان ایجاد خواهند کرد.
این ووعیت موجب شد که مقامات فرهنگی و امنیتی جمهوری آذربایجیان نسیبت بیه
فعالیتهای گروه های افراطی ،حساس شده و بیه خیوبی متوجیه شیدند کیه ادامیه فعالییت
وهابیون و س فیها میتواند در درازمدت حاکمییت جمهیوری آذربایجیان را بیا چیالشهیای
جدی مواجه کرده و حتی به بیثباتی کشور منجر شود .در واکنش به این تحرکات ،ع میای
دینی ،نمایندگان مج س و جوامع روشنفکری جمهوری آذربایجان ،وهابیت را به عنوان ییک
تهدید برای آینده کشیور مطیرح و خواهیان مقاب یه بیا آن شیدند .در نخسیتین اقیداگ ،اداره
مس ی مانان قفقییاز مهمتییرین نهییاد آذری در عرصییه م ی هبی و آقییای اهلل شییکور پاشییازاده،
شیخاالسیالگ جمهیوری آذربایجیان و رئییس اداره مسی مانان قفقیاز ،بیا صیدور بیانییهای از
تالشهای هدفدار برای القای تفکرات تحریف شده در باره ارزشهای مقدس اسیالمی چیون
جهاد و شهادت در جامعه جمهوری آذربایجان ابراز تأسف کرد .آقای پاشازاده در ایین بیانییه
از اینکه مشارکت برخی شهروندان آذری در مناقشات مس حانه در سایر کشورها ،بیه عنیوان
جهاد ق مداد می شود ،ابراز نیاراحتی کیرد .اداره مسی مانان قفقیاز ویمن محکومییت شیدید
 1داعش و ووعیت آینده تندروی در قفقاز ی گفتگو با محسن پاک آیین ،مرکم بینالم ی مطالعات ص ح.1393/12/25 ،
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گروه های افراطی همنون وهابیون و س فی ها که در آذربایجان فعیال هسیتند ،از روحیانیون
کشور خواست که در خطبههای خود پیرامون این وقایع جوانان را روشن کنند .مج س م یی
آذربایجان نیم قانونی ووع کرد که بر اساس آن ،فعالیت فرقه وهابی از آن جا که باعث تفرقه
دینی میشود ،قابل پیگرد قانونی بوده و دولت آذربایجان میتواند فعالیت ایین جرییانهیا را
غیرقانونی اعالگ و متوقف سازد .عم یات مس حانه ارتش جمهیوری آذربایجیان ع ییه اعضیای
جماعت قفقاز نشان داد که ،باکو نه در حرد ب که در مقاگ عمل هم برای مبارزه با تروریسیم
مصمم است .سه تن از اعضای این گروه موقع بازگشت از سفر ترکیه در جاده بیاکو-الیت در
محاصره مأموران امنیتیی گرفتارشیدند کیه در نتیجیه شی یک نیروهیای امنیتیی دو تین از
تروریستها بهناگهای ق ی یف و رستم اد کشته و سومین تروریست بناگ گل محمد اد هیم
بازداشت شد 1.اعضیای جماعیت قفقیاز درصیدد تشیکیل شیاخه ییک گیروه تروریسیتی در
آذربایجان بوده و از طریق شبکههای اینترنتی بیا تروریسیتهیای خیارجی ارتبیاط داشیتند.
محاکمه تعداد زیادی از پیروان ایدئولوژی تکفیری کیه پیس از مشیارکت در درگییریهیای
نظامی در سوریه و عرا به جمهوری آذربایجان بازگشیتند و نییم عم ییات وید تروریسیتی
سرویس امنیت دولتی نشان داد ،دولت باکو متوجه تهدیدات ناشیی از افیراط گراییان بیرای
آینده جامعه این کشور بوده و عیمگ جیدی بیرای مقاب یه بیا آنهیا دارد .همممیان جمهیوری
آذربایجان آمادگی خود برای همکاری با کشورهای همسایه جهت مقاب ه بیا افراطییگیری و
فعالیت گروههای تروریستی در منطقه را اعالگ کرد .در زمینه فرهنگی نیم بهتدریج بیه ایین
جمعبندی رسید که بهترین و عم یترین راه مبارزه با تهدیدهای افراط گرایانیه ،توجیه بیه
آموزههای تشیع به عنوان یک تفکر منطقی و معتدل اسیت .شییعیان جمهیوری آذربایجیان،
جمع کریری از اهل سنت و گروه های الئیک با رشد افراط گری دینی در کشور خود مخالف
هستند و از این پدیده منفی استقبال نمیکنند .آنان به این باور رسیدهانید کیه جرییانهیا و
حرکتهای افراطی ،که به ناگ اسالگ فعالیت دارند ،برای رسییدن بیه مقاصید نادرسیت خیود
درصدد فریب جوانان هستند .واقعیت این است کیه در شیرایط کنیونی نییم شییعیان ،میانع
 1تح ی ی بر چرایی تصمیم دولت باکو برای مبارزه با وهابیت در آذربایجان ،ع ی حیدری منور ،پایگاه اطالع رسیانی آران
مغان.1395/8/16 ،
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بمرگی بر سر راه قدرت گرفتن وهابیها در این کشور هستند و با وجود تب یغیات گیروههیای
افراطی ،اکرر سنیهای جمهوری آذربایجان با شیعیان ارتباط و همبستگی نمدیکیی دارنید و
این امر مانعی برای نماع م هبی در جمهوری آذربایجان میباشد.
اراده منطقه برای مبارزه با تروریسم
با توجه به تهدیدهای مشترک افراطیون در منطقه ،همکاری کشورهایی همنون ایران،
روسیه ،جمهوری آذربایجان و حتی گرجستان ،برای ریشهکن کردن این فرقه میورد می اکره
قرار گرفت .هر یک از این کشورها برای مبارزه با تروریسم انگیمههای خاص خود را داشتند.
به نظر میرسد جمهوری آذربایجان به این باور رسییده کیه مبیارزه بیا افیراط گرائیی،
مست مگ همکاریهای منطقهای اسیت و حفیظ امنییت و ثبیات کشیور در سیایه عیمگ م یی،
منطقهای و بینالم ی برای مقاب ه با افراط گرائی ممکن خواهد شد .باکو یکی از عوامل رشد
و گسترش تروریسم در منطقه قفقاز را آمریکا میدانید .ع ییرغم دوسیتی بیاکو و واشینگتن،
مقامات آذربایجان از اینکه آمریکاییها درصدد بی ثبات کردن منطقه هستند ناراوی بیوده و
به این دلیل عالقهمندند با تهران و مسکو همکاری کنند .جمهوری آذربایجان که به تنهایی
قادر به مبارزه با تروریسم نیست ،آمادگی خود برای همکاری بیا کشیورهای همسیایه جهیت
مقاب ه با افراطیگری و فعالیت گروههای تروریستی در منطقه را بارها اعالگ کرده است.

ایران نیم به عنوان همسایه آذربایجان از رشد تروریسم در منطقه قفقاز جنیوبی نگیران
بوده و میداند که شکلگیری مناطق تروریست پرور در نمدیکی مرزها ،مشکالت امنیتیی بیه
دنبال خواهد داشت .به همین دلیل ایران نیم موافقت خود برای مبارزه مشترک با تروریسیم
را اعالگ داشته است.
روسیه که خود با تروریسم در منطقه قفقاز شمالی درگیر است ،تمایل دارد در جهت مبارزه
راسخ با تروریسم و رادیکالیسم دینی با ایران و جمهوری آذربایجان همکاری کند .روسیه میدانید
که حضور و رشد گروههای افراطی و تکفیری در قفقاز میتواند موجیب تقوییت آمریکیا و نیاتو در
قفقاز گردد و آنها به بهانه مقاب ه با تروریسم ،حضور نظامی خود در منطقه را تقویت کنند.
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همفکری این سه کشور موجب شد که در نشست روسای جمهور آذربایجان ،روسییه و
ایران در هجده مرداد  1395در باکو ،بر همکاری مشترک برای مبارزه با تروریسم در منطقه
تأکید شود .در بیانیه پایانی این اجالس هر سیه طیرد ،قاطعانیه تمیامی اشیکال و مظیاهر
تروریسم را محکوگ کرده و اهمیت و مفید بودن رایمنیهای دو و سه جانبیه جهیت بررسیی
اقدامات برای مقاب ه مؤثر با تروریسم را مورد توجه قیرار دادنید .همننیین اییران ،روسییه و
جمهوری آذربایجان اعالگ کردند که مصمم به مبارزه ع یه تروریسم و افراط گراییی هسیتند
و از جامعه جهانی خواستند تا در چارچوب نقش هماهنگکننیده و محیوری سیازمان م یل
متحد ،به تالش مؤثر برای مقاب ه بیا ایین چیالشهیا و تهدییدات کیه ع ییه ثبیات و امنییت
بینالم ی است ،بریوندند.1

در عین حال سه کشیور بیا حضیور فعیال در اجیالس سیازمان همکیاری شیانگهای در
آستاراخان در تاریخ  18تیر  ،1394بر ورورت مبیارزه بیا افراطیی گرائیی و تشیکیل مراکیم
مقاب ه با تروریسم تصریح کرده و بر ورورت پرداختن به فعالیت تروریستها درحوزه فضیای
مجازی برای تب یغ و عضوگیری ،صحه گ اردند.

البته کشورهایی که پدیدآورنده و تجهیم کننده گروههای افراطی نظیر داعش و النصره
بودهاند ،از اتحاد ایران ،روسیه و جمهوری آذربایجان برای مقاب ه با تروریسم ،ناخشینود بیوده
و سعی دارند موانعی بر سر راه این همکاریها ایجاد کنند .ترکیه نیم به عنوان مسییر انتقیال
افراطیون به سوریه ،روابط ایران و روسیه را تحت نظر داشته و سعی در ایجیاد فاصی ه بیین
این دو کشور مینماید .کشورهای عربی بخصوص عربستان سعودی ،روابط ایران و روسیه را
به عنوان خطری برای خود پنداشته و با توجه به سابقه و پیشینه روابیط بیا امریکیا و اروپیا،
سعی دارند آنان را نیم متقاعد کنند که توسیعه همکیاری اییران و روسییه از نظیر امنیتیی -
نظامی ،خطری جدی برای منطقه است .کشورهای عربی از این کیه توسیعه روابیط اییران و
روسیه به تقویت توانمنیدیهیای نظیامی اییران منجیر مییشیود ،نگیران هسیتند .از سیوی
دیگر اتحادیه اروپا و امریکا تالش دارند روابط ایران و روسیه را برای امنیت منطقه مضر القیا
نمایند.
 1متن بیانیه پایانی نشست سران ایران ،آذربایجان و روسیه ،دنیای اقتصاد1395/5/18 ،
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نتیجهگیری
برای پاسخ به پرسش مقاله مبنی بر اینکه آیا کشورهای حوزه قفقاز نیم هماننید کشیورهای
غرب آسیا ،دستخوش درگیری با گروههای افراطی و تندرو خواهنید شید و آییا منطقیه قفقیاز در
آینده به یک منطقه بحرانخیم تبدیل شده و محل جوالن گروههای تروریستی تکفییری خواهید
بود ،باید به چند نکته توجه کرد .نخست اینکه افراطیون به میمانی که در خاورمیانه نفیوذ کیرده و
موفق به نظر میرسند ،در منطقه قفقاز حضور نداشته و موفق نبودهاند ،این عدگ توفیق بیه دلییل
فضای متفاوت اجتماعی و فرهنگی قفقاز با خاورمیانه میباشد .قفقیاز شیمالی :داغسیتان ،چنین،
اینگوشیا و قره چای را در برگرفته ،و در قفقاز جنوبی یعنیی جمهیوری آذربایجیان ،گرجسیتان و
ارمنستان فضای اندکی برای فعالیتهای وهابیگری و سی فیگیری وجیود دارد .شیرایط الزگ آن
گونه که در خاورمیانه فراهم است ،برای رشد تکفیریهیا در قفقیاز آمیاده نیسیت .در خاورمیانیه
گروههای تندروی وهابی و س فی از سالها قبل سرمایهگ اری کیرده و نفیوذ خیود را روز بیه روز
افمایش دادهاند .اما در قفقاز زمینه الزگ برای فعالیت آنیان فیراهم نبیوده اسیت .نکتیه دوگ اینکیه
مقاب ه با تفکرات افراطی وهابیون در قفقاز بخصوص جمهوری آذربایجان ،آسیانتیر از خاورمیانیه
است ،تعداد وهابیها در قفقاز و شعاع تفکرات آنیان در قفقیاز در مقایسیه بیا کشیورهای عربیی و
غرب آسیا ،کمتر است .مسکو و باکو نیم به دقت تحرکیات گیروههیای تروریسیتی را تحیت نظیر
داشته و انگیمه قوی برای مقاب ه با افراطیون در قفقیاز شیمالی و جنیوبی وجیود دارد .نکتیه سیوگ
اینکه مردگ قفقاز بخصوص شیعیان جمهوری آذربایجان تحت تأثیر تب یغیات گیروههیای افراطیی
قرار نداشته و با رشد افکار آنان در کشور خود مخالف بوده و از ایین پدییده اسیتقبال نمییکننید.
برای مرال ،وهابیها در قفقاز و بویهه جمهوری آذربایجیان در وویعیتی نیسیتند کیه دولیت را بیا
مشکل اساسی مواجه سازند و یا شرایط موجود شکل گرفته در این کشور را به هیم بریمنید ،ولیی
ممکن است در آینده برخی کشورهای غربی که حامی تروریسیتهیای وهیابی هسیتند ،از اهیرگ
افراطیون برای تحت فشار قرار دادن دولتهای قفقاز جهت کسب امتیاز استفاده نمایند .بنیابراین،
پاسخ به پرسش اول این مقاله این است که کشورهای حوزه قفقاز به دلییل شیرایط خیاص خیود
همانند کشورهای غرب آسیا ،دستخوش درگیری با گروههیای افراطیی و تنیدرو نخواهنید شید و
بعید است منطقه قفقاز در آینده به یک منطقه بحرانخیم و محل جوالن گیروههیای تروریسیتی
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تبدیل شود .اما در پاسخ به پرسش دوگ مقاله در مورد چگونگی مقاب ه دولتهای منطقه با پدییده
افراطیگری باید گفت :احتمال رشد گروههای تکفییری در قفقیاز بسیتگی بیه رفتیار دولیتهیای
منطقه در قبال مس مانان این کشیورها دارد .معمیوالً گیروههیای تنیدرو در کشیورهایی کیه فقیر
فرهنگی وجود داشته و مس مانان با ترفندهای پنهیان وهابییت آشینا نباشیند ،فضیای الزگ بیرای
فعالیت پیدا میکنند .در مقطع فع ی وروریترین راه برای مبارزه با وهابیت ،پاسخگویی به خیالء
دینی به وجود آمده از دوران کمونیستی در این منطقه میباشد .بنیابراین نهادهیای دینیی قفقیاز
باید طی همکاری با یکدیگر برای افمایش دانش دینی مس مانان برنامهریمی نمایند .بیرای مبیارزه
با وهابیت ،بازگشت به هویت خویشتن برای مسی مانان بسییار مهیم اسیت و رشید اندیشیه نیاب
اسالمی ،میتواند به شناخت هویت مس مانان قفقاز کمک نماید .مط ب دیگر اینکه به میمانی کیه
سرکوب آزادیهای اجتماعی و سیاسی و محدودیتها برای مسی مانان افیمایش یابید ،بیه همیان
نسبت فضا برای فعالیت وهابیون بیشتر میشود .امروزه در کشورهای قفقاز و بخصوص جمهیوری
آذربایجان ،فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی احماب اسالمی و گیروههیای مسی مان بیا محیدودیت
مواجه است و کشورها به بهانه سکوالر بودن نظاگ حاکم ،به تفکیرات معقیول و منطقیی اسیالمی
اجازه فعالیت نمیدهند .این سیاستها بطور طبیعی فضا را برای تندروی گروههای وهیابی آمیاده
میکند .در واقع سرکوب گروههای اسالمی مرل حمب اسیالگ در جمهیوری آذربایجیان ،بیه طیور
طبیعی اقشار مس مان ازجم ه جوانان را به سمت گروههای افراطی سو داده و آنیان را در مسییر
تغییر دولتها قرار می دهد .خشیونت و اقیداگ مسی حانه واکینش بیه محیدود کیردن و سیرکوب
مس مانان است.
وجود فقر و ووعیت ناخوشیایند اقتصیادی نییم یکیی دیگیر از دالییل رشید گیروههیای
تروریستی در قفقاز است .در کشورها یا مناطق فقیر ،بستر خوبی بیرای فعالییت افیراط گراییان
فراهم میشود و این گروهها میتوانند با پولهایی کیه از کشیورهای عربسیتان ،امیارات و قطیر
میگیرند؛ تب یغات خود را گسترش دهند که رشد افراط گرایی و گرایش به گروههای تنیدرو را
تشدید میکند .اگر کشورهای قفقاز در سطحی مناسب از رفاه اقتصیادی باشیند مییتواننید از
رخنه تفکرات وهابی در کشور خود ج وگیری کنند.
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