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ســیلوویکی ها در حفاظت از منافع خود بی رحم 
هســتند و حداقل یک راه وجود دارد که ممکن 
اســت وفاداری خود بــه پوتین را از دســت بدهند: اگر 
مشکالت اقتصادی روسیه به حدی برسد که فرمانداران 
منطقه ای شروع به شکســتن صفوف پوتین کنند و نظم 
اقتصادی که بیش از ۲۰ ســال حکومت پلیســی پوتین را 
حفظ کرده، آغاز به فروپاشی کند، سیلوویکی ممکن است 
به این نتیجه برســد که کرملین در حال از دســت دادن 
کنترل بر روسیه است. با ادامه این وضعیت آینده کشور و 
خودشــان در خطر قــرار می گیرد. در آن صــورت، آنها 
می توانند کنار بروند و اجازه دهند فروپاشی پوتین اتفاق 
بیفتد و شاید حتی در این مســیر قدمی هم برای سقوط 

دیکتاتور روسیه بردارند.

چهارشنبه
۲۴ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۶
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در همان دو هفته اول، نیروهای روسی با تلفات زیاد و مقاومت 
غیرمنتظــره اوکراینی هــا مواجه شــدند و پوتین کــه تصور چنین 
چالشــی را نمی کرد، به نهادهای امنیتی و اطالعاتی تحت فرمان 
 (FSB) خود مظنون شــد و دو ژنرال سرویس امنیت فدرال روسیه
را در بازداشت خانگی قرار داد و تحقیقاتی را درمورد احتمال ارائه 
اطالعات غلط و سوءاســتفاده از بودجه تعیین شــده برای پرورش 
گروه هــای طرفدار کرملین در اوکراین آغــاز کرد. او همچنین یکی 
از جانشــین های فرمانده گارد ملی را نیز ظاهرا به دلیل تحقیقات 
جنایی مجبور به استعفا کرد. اخیرا هم یکی از ژنرال های FSB که 

در حبس خانگی قرار گرفته بود به زندان «لفورتووو» منتقل شد.
پــس از آن نوبت به ارتش رســید. حــدود دو هفته اول جنگ 
و در میان شــایعاتی مبنی بــر عصبانیت پوتین از عدم پیشــرفت 
رضایت بخش نظامیان روســی در اوکراین و شکســت های پیاپی، 
ســرگی شــویگو، وزیر دفاع روســیه که چهره عمومی جنگ بود 
و عمومــا به عنوان یکی از قابل  اعتمادتریــن و وفادارترین افراد به 
پوتین شناخته می شــد، در انظار عمومی ظاهر نشــد. پس از این 
مدت هنگامی که شــویگو دوباره در برابــر دوربین ها قرار گرفت، 
ابتدا در یک کلیپ ویدئویی از یک جلسه شورای امنیت و سپس در 
کنفرانسی در وزارت دفاع روسیه، چهره ای آشکارا گرفته و غمگین 
داشت. در روزهای گذشــته هم فاکس نیوز گزارش داده که پوتین 

حدود صد عضو FSB را پاك سازی کرده است.
در پایان ماه مارس بود که نهادهای اطالعاتی ایاالت متحده در 
ارزیابی خود از جنگ اوکراین اعالم کردند که شکســت های روسیه 
در اوکراین می تواند به این دلیل باشد که وزارت دفاع روسیه تصویر 
واضحی از جنگ به پوتین ارائه نکرده است و دلیل آن هم می تواند 
ترس از پیامدهای بیشتر باشد. در نهایت ابتدای هفته جاری پوتین 
زنجیره فرماندهان نظامی را مجددا سازمان دهی و ژنرال «الکساندر 
دورنیکوف» را به عنوان مســئول عملیات در اوکراین منصوب کرد. 
در نگاه اول، این تحوالت حاکــی از تغییری صرفا در میدان جنگ 

به نظر می رسید.
به نوشــته فارن افرز، تا قبل از این جنگ، «ســیلوویکی»  که به 
مقام هاي امنیتي و نظامي حلقه اول قدرت در حکومت پوتین گفته 
 مي شود و به عنوان بازوی امنیتی کرملین شناخته می شود یکی از 
پایه هــای اصلی قدرت رژیم پوتین بود. پوتین به عنوان یک افســر 
سابق ک گ ب می دانست که برای اجرای سیاست های مورد نظرش 
و حفظ قدرت باید به ســرویس های امنیتی تحت امر خود متکی 
باشد. اگرچه نفوذ سیلوویکی ها در سال های اخیر از سوی شویگو 
در وزارت دفاع روسیه کم رنگ تر شده بود؛ اما خواسته ها و رویکرد 
پوتین به اندازه امروز با سرویس های امنیتی و ارتش در تضاد نبود.

با توجه به ســرکوب بی رحمانه این افراد به دســت حکومت 
پوتین و همچنیــن ایجاد آگاهی فزاینده در مســکو مبنی بر اینکه 
جنگ اوکراین بســیار بد و فاجعه بار پیش رفته، برخی از ناظران در 
انتظار هستند تا ببینند اشتباهات فاجعه بار پوتین تا چه مدت دیگر 
تحمل خواهد شد. با این حال، طرح چنین سؤاالتی، واقعیت رابطه 

تاریخی بین نیروهای امنیتی و حکومت روسیه و شیوه خاص ایجاد 
ساختار و پایگاه قدرت توسط پوتین را نادیده می گیرد.

اگرچه تحوالت اخیر قابل توجه است، اما نشان دهنده شکستی 
بزرگ تر در نظم حاکم بر روســیه نیســت. حتی با وجود تنش های 
کنونی، احتمال اینکه اعضای برجســته امنیتی یا نظامی اقداماتی 
علیه پوتین انجام دهند بسیار کم است. به این ترتیب، ابتدا باید این 
سؤاالت را پاســخ داد که چرا وضعیت در روسیه این گونه است و 

برای تغییر آن چه تحوالتی باید رخ دهد.
برای درک اینکه چرا بعید اســت که «سیلوویکی» علیه پوتین 
بچرخد، ابتدا الزم اســت که رابطه تاریخی بین ارتش و حکومت 
روسیه را درک کنیم. از نظر تاریخی، ارتش روسیه هرگز خطر قابل 
توجهی برای حاکمان این کشــور ایجاد نکرده است. برخالف سایر 
کشــورهایی که نظامی ها در آنها به قدرت زیادی رسیده اند، تعداد 
کودتاهای نظامی در تاریخ روسیه بسیار کم بوده است. آخرین باری 
که ارتش روســیه شوروی آشکارا وارد تنش های داخلی این کشور 
شد، در سال ۱۸۲۵ بود که دسامبریست ها تالش کردند تزار نیکالس 
اول را از ســلطنت خلع کنند. این شــورش به طــرز فاجعه باری 

شکست خورد و اکثر رهبران کودتا کشته یا تبعید شدند.
همچنین ارتش روسیه مراکز قدرت جایگزین - مشابه افسران 
آزاد مصــر که در ســال ۱۹۵۲، ملك فاروق را از قدرت ســرنگون 
کردند- برای خود ایجاد نکرده اســت، البته تالش هایی انجام شد 
اما نتیجه مثبتی نداشت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 
در چندین نوبت، گروه هایی از کهنه ســربازان نظامی روسیه در پی 
کســب قدرت سیاســی بوده اند، اما این تالش ها هر بار با شکست 
روبه رو شــد. در دهه ۱۹۹۰، قبل از به قدرت رســیدن پوتین، دولت 
روسیه ضعیف بود و کرملین مجبور شد بین گروه های رقیب تعادل 
برقــرار کند و این امــر در مواردی منجر به تــالش اعضای ارتش 
برای نفوذ یا حتی سرنگونی دولت مستقر می شد. در اکتبر ۱۹۹۳، 
گروهی از کهنه سربازان شوروی سابق که خود را «اتحادیه افسران» 
می نامیدند، در یک شورش به شدت محافظه کارانه شرکت کردند، 

اما قبل از آغاز شورش دستگیر شدند.
چهار سال بعد، یک ژنرال به نام «لو روخلین» ارتش را ترک کرد 
و حزب سیاســی خود را به نام «جنبش حمایت از ارتش» تشکیل 

داد که هدف آن تصرف کرملین بود.
روخلین به سرعت محبوبیت پیدا کرد، اما در سال ۱۹۹۸، همسر 
روخلین او را در جریان یک نزاع خانوادگی در خانه  ییالقی شان به 
قتل رساند. این قتل باعث شــکل گرفتن تئوری های توطئه متعدد 
شد، اما یک چیز روشن شــد: جنبش روخلین پس از مرگ او جان 

سالم به در نبرد.
در آن ســال ها، ســرویس های امنیتی و گاه ژنرال ها و افسران 
ارتش گه گاه به عنــوان وزنه ای در مقابــل رئیس جمهور قد علم 
می کردنــد؛ اما پوتین به مــرور زمان و با پرونده ســازی ها و طرح 
اتهامات جعلی علیه رقبای خود و در نهایت کشتن آنها، یاد گرفت 
که چگونــه این نوع تهدیدها را به  طور سیســتماتیک از بین ببرد، 

به طوری کــه حکومت پوتین دیگر هیچ اپوزیســیون قابل توجهی 
ندارد.

چشمان همواره نظاره گر
در واقع، عالوه بر حذف سیستماتیک نیروهای مخالف از سوی 
پوتین، دلیل ساختاری عمیق تری هم برای ناتوانی ارتش در ایجاد 

یک چالش مؤثر برای کرملین وجود دارد.
در ســال های حکومت اتحاد جماهیر شوروی، پلیس مخفی، 

فعالیت ارتش را زیر نظر داشت.
در اوایل سال ۱۹۱۸، کمتر از یک سال پس از انقالب بلشویکی، 
«چکا» مهم ترین نهاد امنیتی آن دوران شــوروی، واحدی را برای 

مقابله با مخالفان در ارتش سرخ تشکیل داد.
این اقدام در زمان اســتالین و جانشــینان او که همگی ارتش 
را کامال تحت کنترل داشــتند هم ادامه یافت: هر لشــکر نظامی 
دارای هســته های حزب کمونیست بود و ك گ ب یک نیروی ضد 
جاسوســی نظامی بزرگ را برای جاسوســی از ارتش ایجاد کرد. 
هنگامــی که اتحاد جماهیر شــوروی فروپاشــید، ك گ ب تا حد 
زیادی در قالب FSB بازســازی شــد؛ ســرویس امنیتی جدید که 
همان دفتر مرکزی در لوبیانکا را در اختیار داشــت و بســیاری از 

همان شیوه های ك گ ب را دنبال می کرد. از زمان به قدرت رسیدن 
پوتین، او اختیارات نهادهای امنیتی را گســترش داده است و به 
FSB اختیارات گسترده ای برای نظارت بر مخالفان در ارتش داد. 
در اوایل سال ۲۰۰۰ و زمانی که پوتین هنوز به عنوان رئیس جمهور 
موقــت فعالیت می کرد، مجموعه جدیدی از مقررات را تصویب 
کرد کــه مشــارکت FSB را در عملیات ضد جاسوســی نظامی 
گســترش داد. بر اســاس این قوانیــن، FSB این اختیــار را یافت 
که درباره «تشــکیالت مســلح غیرقانونی، گروه های جنایت کار، 
افــراد و انجمن های عمومی» که ممکن اســت به  دنبال «تغییر 

خشونت آمیز نظام سیاسی روسیه باشند»، تحقیق کند.
در ســال ۲۰۰۴ هم واحد ضد جاسوسی نظامی FSB به بخشی 
جداگانه و تقریبا مستقل ارتقا یافت. کوتاه مدتی بعد این بخش به 
بزرگ ترین واحد FSB تبدیل شــد و عوامل متعددی از این نهاد در 
ارتش روسیه مستقر شــدند. در نتیجه این ارتقای جایگاه، عوامل 
FSB امروز به  طور گسترده در ارتش روسیه حضور دارند. براساس 
قوانین وضع شده باید تعداد مشخصی از مأموران FSB به هر واحد 
نظامی و هر مرکز نظامی اختصاص داده شــود؛ برای مثال، طبق 
سیاســت FSB، یک پایگاه هوایی کوچک گارد ملــی در ارمولینو، 
در منطقه کالوگا - پایگاهی که تنها شــش هواپیما و شــاید ده ها 
 ،FSB هلیکوپتــر را در خود جای دهد، باید از ســوی رئیس محلی
همــراه با بیش از ۲۰ مأمور مشــخص و ۱۶ مأمور مخفی در میان 
پرســنل، مورد نظارت قرار گیرد. در جنگ اوکراین، نقش رســمی 
FSB این اســت که اطمینان حاصل کند در داخل نیروهای روسی 
خرابکاری صورت نمی گیرد یا از پشت مورد حمله قرار نمی گیرند. 
مأموران FSB همچنین مسئول ایجاد کنترل سیاسی بر سرزمین های 

اشغال شده از سوی روسیه هستند.
با وجود چنین نظارت همه جانبه ای، ارتش روســیه نمی تواند 
افســرانی را تربیت کند که ممکن اســت شورش مؤثری را رهبری 
کنند؛ اما دربــاره FSB هم چنین اطمینانی وجود دارد؟ همان طور 
که رژیم پوتین نشــان داده اســت، برخالف ارتش، ك گ ب یکی از 
قدرتمندترین رهبران کشور را پس از استالین به وجود آورده است؛ 
بنابراین می توان گفت که بزرگ ترین تهدید برای پوتین ممکن است 
از سوی آژانسی باشد که او در طول سال ها به طور پیوسته قدرتش 

را تقویت کرده است: افسران لوبیانکا.
مجری اراده پوتین

با این حال اگر انتظار داشــته باشــیم که اعضای سرویس های 
امنیتــی علیه پوتیــن قیام کنند، بهتر اســت ســابقه ناچیز ایجاد 
مخالفــت مؤثــر در FSB را در نظر بگیرند. ســرویس های امنیتی 
روسیه همیشه مستعد فساد بوده اند؛ اما در ایجاد پایگاه های قدرت 
مؤثر و شبکه های حمایتی خود مهارت خاصی نداشته اند. به دلیل 
ســاختار FSB، هر افســری تمایل دارد تا به رتبه و موقعیت خود 
وفادار باشــد، نه به افسران ارشد خاص. بر اساس این اگر یک ژنرال 
FSB شــغل خود را از دســت بدهد، نمی تواند به وفاداری مستمر 
زیردستان ســابق خود تکیه کند. اعضای FSB همچنین به این امر 

کامال آگاه هستند که ممکن است مانند هر فرد عادی دیگری مورد 
سرکوب پوتین قرار بگیرند.

در حال حاضر ده ها افسر FSB هستند که به اتهام فساد و خیانت 
(که اغلب شــامل جاسوســی برای ایاالت متحده اســت) زندانی 
شــده اند. اگرچه این اتهامات گاهی واقعی است؛ اما اغلب به نظر 
می رسد که انگیزه های دیگری برای زندانی کردن آنها وجود داشته 
اســت. در بیشتر موارد، افرادی که متهم شــده بودند توسط اداره 

امنیت داخلی FSB دستگیر شدند.
در نتیجه این شــیوه ها، مدت هاســت که فرهنگ بی اعتمادی 
فراگیر در FSB وجود دارد: افســران ســطح متوســط به ژنرال ها 
و ژنرال ها به زیردســتان خــود اعتماد ندارنــد. اعضای قدیمی تر 
هــم هنوز به یــاد می آورند که کودتای ۱۹۹۱ بــه رهبری والدیمیر 
کریوچکوف، رئیس ک گ ب، شکســت خورد؛ زیرا این افراد به جای 

مشارکت در کودتای او، ایستادن و انتظار کشیدن را انتخاب کردند.
محدودیت های وفاداری

اگرچه پوتین مدت هاســت که روی حمایت و وفاداری ارتش و 
سرویس های امنیتی تحت فرمان خود حساب می کند؛ اما جنگ در 
اوکراین نشــان می دهد که ممکن است محدودیت هایی برای این 
وفاداری وجود داشته باشد. تنش های آشکار بین او و اعضای ارشد 
نخبگان امنیتی اش نشــان می دهد که پوتین ممکن است بیش از 
هر زمان دیگری درمورد چالش های احتمالی تداوم حاکمیتش در 
خطر قرار گرفته باشــد. از سوی دیگر، چنین اختالفی ممکن است 
نشان دهنده این باشد که حداقل برخی از اعضای حلقه درونی او از 
مسیری که او تعیین کرده است، ناراضی هستند. و از  آنجا  که پوتین 
روشی برای برخورد با مشکالت – از جمله ارائه اطالعات غیر دقیق 
و عملکــرد ضعیف نظامــی در اوکراین – اتخاذ کرده و براســاس 
اقداماتش به نظر می رســد که قصد دارد ســیلوویکی ها را مقصر 
بداند، آنها هم تشویق نمی شوند که تصویر دقیقی از آنچه در حال 

وقوع است، در اختیارش قرار دهند.
ســیلوویکی ها، اعم از ســرویس های امنیتی و ارتش، که فاقد 
تجربه سیاسی و پایگاه گسترده ای از حمایت هستند، به سختی قادر 
به ایجاد و رهبری کودتا هســتند. حتی اگر احساســات عمومی در 
روســیه به طور چشمگیری علیه پوتین باشــد، آنها احتماال تحت 
تأثیر قرار نخواهند گرفت؛ اما ســیلوویکی ها در حفاظت از منافع 
خود بی رحم هســتند و حداقل یک راه وجود دارد که ممکن است 
وفاداری خود به پوتین را از دســت بدهند: اگر مشکالت اقتصادی 
روســیه به حدی برسد که فرمانداران منطقه ای شروع به شکستن 
صفوف پوتین کنند و نظم اقتصادی که بیش از ۲۰ ســال حکومت 
پلیســی پوتین را حفظ کرده، آغاز به فروپاشــی کند، ســیلوویکی 
ممکن اســت به این نتیجه برسد که کرملین در حال از دست دادن 
کنترل بر روسیه است. با ادامه این وضعیت آینده کشور و خودشان 
در خطر قرار می گیــرد. در آن صورت، آنها می تواننــد کنار بروند و 
اجازه دهند فروپاشــی پوتین اتفاق بیفتد و شاید حتی در این مسیر 

قدمی هم برای سقوط دیکتاتور روسیه بردارند.

پاك سازي در سرویس امنیت فدرال روسیه هم زمان با تداوم شکست ها در اوکراین

خودي ها چگونه مي توانند 
پوتین را سرنگون کنند؟

آرش فرحزاد: شــش هفته از جنگ فاجعه بار روسیه در اوکراین می گذرد و با وجود خشونت نظامیان تحت 
فرمان والدیمیر پوتین در شــهرهای مختلف اوکراین، نه تنها ارتش روســیه موفقیتی قابل توجه به دست 
نیاورده بلکه مقاومت اوکراین، آنها را به عقب نشــینی وا داشــته اســت. شکســت های ارتش روسیه در 
اوکراین، پوتین را در موقعیتی دشوار قرار داده و در این میان، یکی از مهم ترین موضوعات که چندان مورد 
توجه قرار نگرفته، به تنش های فزاینده بین والدیمیر پوتین و ســرویس های امنیتی و ارتش روسیه مربوط 
می شود. جنگ اوکراین با برگزاری یک جلسه شــورای امنیت روسیه که از تلویزیون حکومت مسکو پخش 
می شــد، آغاز شد. پوتین در این جلسه «سرگی ناریشکین» رئیس ســرویس اطالعات خارجی روسیه را به 
دلیل نداشــتن اشتیاق کافی برای حمله مورد تحقیر قرار داد. دلیل تردیدهای ناریشکین که جرئت ابراز آن 

را نداشت، تنها کمی پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نمایان شد.

  «سرگی ناریشکین» رئیس سرویس اطالعات خارجی روسیه
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