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 چكيده

از همان زمان كه ها  چچن. با روسيه استمرار يافته استنزديك به سه قرن است كه مناقشه چچن 
 درآمد تا به امروز، سوداي استقالل طلبي در سر شان به اشغال هاي استعماري، سرزمين در نتيجه جنگ
 خشونت آميز هاي اي از مبارزه دست نكشيدند و حتي به اقدام  به اين هدف، لحظهرسيدندارند و براي 

ها  اما عاملي كه چچن. ها بي پاسخ گذاشته نشد و سركوب شد نيز متوسل شدند كه البته از سوي روس
 ادعاي استقالل داشتن ت بودن آنها و شدتندروتمايز كرده است،  مختلف روسيه مهاي قومرا در بين 

 چرا دولت روسيه مايل به اعطاي نخستال اصلي است؛ ؤاين پژوهش در پي پاسخ به دو س. است آنها
؟ و ديگري اينكه علت استقالل يستدر چند سال مبارزه آنان براي كسب استقالل نها  چچناستقالل به 

هاي چچن  ظرفيت خواهد از   پژوهش اين است كه روسيه ميهاي هي؟ فرضيستها چ خواهي چچن
 خود استفاده ت خلوطهاي موجود در حيا و چالش ها براي مواضع تدافعي خودش در مقابله با تهديد
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  مقدمه
ها عاملي مؤثر بوده  گيري و فروپاشي دولت  قومي هميشه در حيات سياسي، شكلهاي همناقش

تسلط يك نژاد يا قوم بر . همين دليل، از سوي صاحب نظران توجه خاصي به آن شده است و به
در عصر امپرياليسم به مفهوم . هاي قومي بوده است  و رنجشها دستگاه دولتي سرچشمه نارضايتي

در اين عصر، . اي داشت هاي ديگر اهميت قابل مالحظه مدرن نيز برخوردهاي نژادي بر گروه
هاي بزرگ استعماري و غير  آگاهي نژادي و قومي افزايش پيدا كرد و در نتيجه مهاجرت

هاي ملي و  در واقع پيدايش اقليت. ر گرفتنداستعماري، نژادهاي گوناگون رودرروي يكديگر قرا
 نوين بوده است كه هم موجب تقويت ملي گراييقومي در درون كشورها حاصل پيدايش 

 قوم حاكم را تقويت كرده گرايي ملي هاي ها شده و هم احساس احساس همبستگي قومي اقليت
 . است

ميزان وفاداري . صلي ندارندهاي ملي و قومي تمايل به جدا شدن از كشور ا  همه اقليتطبع 
سياست دولت مركزي نسبت به . داليل مختلف متفاوت است ها به دولت مركزي به اقليت
هاي ملي و قومي ممكن است در جهت حفظ هويت فرهنگي آنها و يا جذب و حل آنها  اقليت

عوامل هاي قومي بستگي به  ميزان توانايي سياسي اقليت. در درون فرهنگ و قوميت مركزي باشد
هاي ملي نسبت به دولت مركزي به عوامل بسياري   قوت و ضعف اقليتطبع به. مختلف دارد

ها در ثروت ملي و  ازجمله تعداد جمعيت، مساحت سرزمين، ميزان توسعه اقتصادي، ميزان اقليت
د، تفاوت در شو هاي قومي مي اما عاملي كه موجب تداوم هويت جداگانه گروه .غيره بستگي دارد

ها در سطح ملي  عوامل نقش سياسي اقليتاين با توجه به . است توسعه اقتصادي آنها سطح
بستگي به همبستگي، سازماندهي و رهبري دروني آنها، ميزان انزوا يا تماس آنها با اكثريت و 

   .)281-282 ، صص1385 بشيريه،( برخورد قوم غالب داردشكل
هاي كهن در يك گروه را باعث  و احساسهويت  1گرايان درباره بسيج قومي، رهيافت كهن

هاي قومي، پايگاه بالقوه بسيج قومي است، اما نفس  كند كه تفاوت بسيج قومي دانسته و بيان مي
ها و   نيز نظريهمورداين  در. هاي قومي تضمين كننده بسيج قومي نيست وجود تفاوت

 رهيافتي كه ، »2 استعمار داخلينظريه« ها  از جمله اين نظريه. هاي گوناگوني وجود دارد ديدگاه
                                                            
1. Classicists 
2. Internal Colonialism Theory 
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وي بر اين نكته تأكيد دارد كه همبستگي قومي ممكن است در . ابتدا هچتر آن را تدوين كرد
اي ميان يك مركز  هاي ناحيه داخل يك جامعه ملي در حال ظهور، در نتيجه تشديد نابرابري

 بسيج قومي را در اين رهيافت، همبستگي و. فرهنگي متمايز و جمعيت اطراف آن تقويت شود
. اند داند كه از نظر فرهنگي و اقتصادي بيش از ساير مناطق استثمار شده مناطقي قابل ظهور مي

هاي قومي  نخبگان هنگام بسيج گروه. است 1»نخبه گرايينظريه «ها،  يكي ديگر از اين نظريه
منسجم و واحد كل ش گانه گروه را به كنند تا نمادهاي چند عليه رقبا يا دولت مركزي تالش مي

هاي مختلف با  كنند كه اعضاي گروه نه تنها از يك جنبه، بلكه از جنبه درآورند و استدالل مي
از .  عناصر فرهنگي گروه، تقويت كننده اين بحث استهمهها متفاوت هستند و  ديگر گروه

است و بر نقش نيروهاي » المللي شدن قوميت و كشمكش قومي بين« ديگر عوامل مؤثر،
گرايي و هويت قومي و  ارجي در تحريك ايجاد كشمكش قومي و سهم آنها در خلق مليخ

گرايي قومي  هاي تجزيه طلبانه و گسترش انديشه ملي تأثير عمده اين مداخله در ظهور حركت
  .)27 -28 ، صص1388پاكتچي و براري، (تأكيد دارد

ها  ر قالب طيفي از ديدگاهتوان د هاي سنتي درباره هويت قومي را مي سرانجام اينكه بحث
گرايي،  ديرينهمطابق با ديدگاه . شود  را شامل مي3گرفته تا ابزارگرايي 2گرايي قرار داد كه از ديرينه

هويت قومي در مقتضيات ضروري وجود اجتماعي، خون، گفتار و سنت ريشه دارد كه با 
ابزارگرايانه، هويت اما مطابق ديدگاه . ها همراه است جبريت وصف ناپذيري در اين هويت

كار  ه براي تعقيب منافع گروهي بيراهبردقومي چيزي نيست جز يك ماسك كه به صورت 
گرايانه را نخستين بار  ديدگاه ديرينه.  ويژگي اقتصادي دارندبيشترشود و آن منافع نيز  گرفته مي

اما رويكرد  . آن را توسعه داد1960در اوايل دهه » گيرتز«طرح كرد و سپس ) 1957(» شيلز«
ويژه از آن جهت نقد شده كه با تأكيد كلي خود روي مفاهيم ثابت درباره  گرايي به ديرينه

قوميت و نظريه پردازي درباره ماهيت ذاتي گروه قومي، قادر نيست مسئله تغيير را تبيين كند و 
عوامل گيري قوميت،   در مقابل عوامل مادي در شكلنمادينبا تأكيد فراوان خود روي پديده 

اين در حالي است كه در مقابل، رويكرد ابزارگرايانه، بر نقش منافع . گيرد مادي را ناديده مي

                                                            
1. Elitism theory 
2. Primordialism 
3. Instrumentalism 
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ها زندگي  ها نخست در كوهستان چچني .)93-94 ، صص1388نوروال، (مادي تأكيد مي كند
آكينر، (تند يافها استقرار ها پائين آمدند و در دشت كردند، اما از پايان قرن شانزدهم به بعد از كوه مي

فردي مانند جمعيت  هاي منحصر به هايي كه از ويژگي  و نژادها قوم .)213-214 ، صص1366
هاي اقتصادي  نسبي قابل توجه، سرزمين و جغرافياي مناسب، فرهنگ و دين مشخص و قابليت

 سوداي جدايي و استقالل از حكومت مركزي را در سر مي بيشترمند بودند،   بهرهكافي
 عملي هاي ، گاه به اقداممناسبها در صورت تحقق شرايط  ها و خواسته اين آرزو. ندا پرورانده

اين  از ها قومچگونگي و ميزان برخورداري . اند هاي جدايي طلبانه نيز منجر شده از نوع جنبش
  . كند ، زمان و پايداري اقدام استقالل طلبانه آنها نقش اساسي ايفا ميشكلها در  ويژگي

 1770  سالاما در فوريه.  درگير شدند  روس هاي ها با نيرو ، چچن1770ه  ده در اوايل
   شيخ  اولين »منصور اُشُرمه«  ، امام  از آن پس (Jaimoukha, 2005, pp. 38-39).  خوردند شكست
آغاز شد و 1785  سال در  وي نهضت. جهاد داددستور ها   برضد روس  بود كه  نقشبنديه طريقت

 را  ، وي1791  سال در  روس ، اما نيروهاي  يافت  گسترش  داغستان و شمال   چچن در مناطق
 جهاد كرد و دستورها  ، بر ضد روس1829سال   در اواسط» محمد غازي«. دستگير كردند

 با 1834  سالها در  نقشبندي ، امام« شامل شيخ  «. كردند  را همراهي وي ها ها و چچن داغستاني
 با آنها جنگيد، اما 1859 كرد و تا سال  ها قيام ها بر ضد روس  و چچن ي داغستان  اقوام همراهي
   شد، اما سال  شورشدوبار   و چچن ، در داغستان1877در سال  .شد ها  روس  تسليم سرانجام

 ، صص1374 منفرد و بيات،( شد  اعدام» حاجي بيگ علي«  د و رهبر شورشيانش  بعد سركوب
28  -21.(  

 1936  سال دسامبر5 منطقه خودمختار شدند و در   يك  و اينگوش ، چچن1934  ژانويه15 در 
  سال در.(Jaimoukha, 2005, p.55)  ارتقا يافتند اينگوش -    خودمختار چچن  جمهوري به

 در   شورش ، به  توليد كشاورزي  وسايل  مالكيت  كردن  جمعي  براي  شوروي  دولت ، تالش1929
 مستقر و در   چچن  در مرزهاي  سرخ ارتش ، 1929  سال دسامبر ط انجاميد و در اواس چچن

   و كميته مركزي ، استالين اما در نهايت.  شدند  وارد عمل ، بر ضد شورشيان  ماه اواخر همان
   الزم  آمادگي  كه  و اينگوش  چچن  چون  قومي لخوزها را در مناطقو ك ، تأسيس  كمونيست حزب

 1936  ، در اوت شوروي  عناصر ضد  پاكسازي  سراسري در عمليات. دند كر را نداشتند، ممنوع
   محكوم  سياسي هاي  زنداني هاي  در اردوگاه  يا اقامت  اعدام  و به  هزار نفر بازداشت14 از  بيش
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   مرزهاي  به  آلمان  ارتش  كه  هنگامي1941  سال در(Avtorkhanov, 1992, pp. 157-175).ندشد
   حامي هاي  دادند و از چچن  را تشكيل  روسيه بخش   آزادي ها ارتش  رسيد، آلماني قفقاز شمالي

   دولت1944  فوريه22 شد تا در اي  امر بهانه همين.  كردند  استفاده  ارتش  نيز در اين آلمان
 تبعيد   و سيبري  مركزي  آسياي ها را به ها و اينگوش  چچنتصميم بگيرد تا  شوروي

.  شدند  فرستاده  تبعيدگاه  به ، چندصد هزار چچني  درنتيجه).Jaimoukha, 2005, pp. 56-58(كند
 ,Bennigsen & Broxup) شد   داده شان  سرزمين  به ها اجازه بازگشت  چچن ، به1957  ژانويه9

1985, pp. 31-32)را   اينگوش-   خودمختار چچن  سوسياليستي  بار ديگر جمهوري  و آنان 
   . كردند تأسيس
   به  چچن جمهوري.  شد  انتخاب  جمهوري  رئيس  به »جوهر دودايف«، 1991  اكتبر27در 
 بر   پافشاري  نشد، به  شناخته  رسميت  به المللي  از نظر جامعه بين ، اگر چه  دودايف رياست
  يه روس  عمومي  در انتخابات  از شركت  جمهوري  اين1993 در دسامبر.  داد  خود ادامه استقالل

 و   دودايف  داخلي  از مخالفان  روسيه حمايت.  را رد كرد  فدرال  اساسي سر باز زد و قانون
   روسيه  ارتش  كه اي  گونه  داد، به  را افزايش  دوطرف  ميان ، تنش  چچن  مسكو با استقالل مخالفت

   با مقاومت كه شد،   وارد چچن  طرف  از سه  گروزني  قصد تصرف  به1994  سال دسامبر11در 
 در  وارد شهر شدند، اما جنگ ها  شديد، روس هاي  از درگيري پس. دشرو   ها روبه شديد چچن
   در حمله موشكي  دودايف  شدن با كشته.   يافت ، ادامه  در جنوب ويژه  ، به  چچن ديگر مناطق

 با  نامه صلح   موافقت1996  ، در اواخر مه» بايفياندار«،   وي ، جانشين1996   در آوريل روسيه
  .  را امضا كرد  روسيه دولت

 در 1996  اوت31 در   پيروزي  از اين پس.  گرفتند  را پس  گروزني  چچني  نيروهاي در اوت
 سپتامبر   از ماه بس آتش .  را امضا كردند  بس نامه آتش   موافقت  دوطرف ، داغستان يورتوخاسا

  در.  بيفتدعقب   به2001  دسامبر31 تا   چچن  استقالل رنوشت س اجرا در آمد و بنا شد تعيين  به
.  كنند  را ترك  چچن  خاك1997  سال تا ژانويه  روسيه ، بنا شد نيروهاي نامه ديگري  موافقت
 Trenin) گذاشت  برجاي  هزار كشته 60  كم ، دست  و روسيه  چچن1996- 1994   سالهاي جنگ

& Others, 2004, p. 28). النسا«   چچن  جمهوري  رياست  در انتخابات1997  ژانويه در اول  
   روسيه  بين1998   مه12در .   يافت  دست  پيروزي ، به  چچني  نيروهاي  از فرماندهان« مسخدوف
 خودمختار   جمهوري  به1999   در اوت  باسايف  امضا شد، اما حمله نيروهاي  صلح  پيمان و چچن
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 & Trenin) شود   چچن  وارد خاك1999  در اكتبر  روسيه  شد ارتش ب، موج  در روسيه داغستان

Others, 2004, pp. 30-35).جنگ  حال با اين.  كند  را تصرف  گروزني2000   سال و در اوايل   
،   مسخدوف النس ا  شدن  با كشته  و حتي  يافت  ادامه  روسيه  و ارتش  چچني طلبان  استقالل ميان

   روسيه ها و ارتش  چچن  ميان  پراكنده ، جنگ2005   در مارس  چچن انخواه رهبر جدايي
   . دارد همچنان ادامه

  
 تحوالت روسيه و نسبت آن با جمهوري چچن

مثل روسيه با آن مواجهه هاي مختلف  با قوميتهاي  يكي از مشكالتي كه اكثر كشور
چنين . نگ قوم مسلط استهاي قومي، زباني، مذهبي و فره ، تعارض ميان خرده فرهنگهستند

هاي  ها و باور  هنجارها، ارزش چتر زيرها قومتعارضي امكان ايجاد يك فرهنگ ملي را كه همه 
» بحران هويت«مشكل كه در ادبيات توسعه سياسي اين . كند مشترك آن متحد شوند، مشكل مي

هاي سياسي  ظامنظر لوسين پاي ن اي است كه به گانه هاي پنج شود، يكي از بحران خوانده مي
عبور از چنين بحراني، شرط اصلي ملت سازي . براي رسيدن به توسعه بايد از آن عبور كنند

 .هاي مدرن هستند  ملت–ت است كه در كنار دولت سازي دو ركن اصلي ايجاد دول

گيري  از زمان شكلنخست مرحله : خود ديده است روسيه سه مرحله مشخص تاريخي به
 ادامه 1917شود و تا سال  آغاز مي» ايوان مخوف«شور يكپارچه در دوران عنوان يك ك روسيه به

هاي مستقل بود كه  اي از اميرنشين پيش از اين دوران، روسيه به صورت مجموعه. يابد مي
ها را در قالب يك روسيه  ايوان مخوف اميرنشين، زمان با اولين پادشاهان صفوي در ايران هم

.  و انقالب اكتبر ادامه داشت1917 پادشاهي و تزاري روسيه تا ساختار. متحد سامان دهي كرد
پس از آن و در مرحله دوم، اتحاد شوروي از مجموعه روسيه و تعدادي از كشورهاي 

  . اش، زير چتر كمونيسم شكل گرفت همسايه
پس از آن .  ميالدي استمرار يافت1990 سال تا فروپاشي شوروي در سال 73اين ساختار 

 15از فروپاشي شوروي، .  شده به آن آغاز شدپيوستهروسيه مدرن بدون كشورهاي دوران سوم 
 كشور آن در مجموعه كشورهاي 12 كشور حوزه بالتيك، 3وجود آمد كه به غير از  كشور به

از زمان لنين كه سياست تزارها . )3- 4، صص1386 واليتي،(المنافع جاي گرفتند مستقل مشترك



 93                                                                                                                           تداوم مناقشه چچنهاي تعل

ها، لنين  ورد حمله قرار گرفت، با گشوده شدن در زندان مليتشدت م ها به در خصوص مليت
نگراني هميشگي حفظ قدرت و تأمين امنيت، در دوران جديد نيز آثار . نظام جديدي برپا كرد

ها  بلشويك .مليتي روسيه تزاري را به ارث برد اتحاد شوروي ويژگي چند .كردخود را آشكار 
ها حل و  ك نگاه جامع در جهت برابري همه ملتد مسائل ملي را در چارچوب يتالش كردن

  .(Barbara & Brian,1982, pp. 108-9) دنكنفصل 
كلي لنين در شكلي  به. دكر آغاز 1923سياست بومي كردن غير روسي را در سال لنين 

، ملي گراييدر بناي  ها از ديد او همكاري غير روس. گرايي فرهنگي گام برداشت جهت كثرت
گرايي كامل با  اما لنين در راه تماميت.  روس قابل تحقق بودملي گراييكوب  سرراهتنها از 

مهمترين مانع اين بود كه هنوز دولت بلشويك كامالً مستقر نشده بود و . موانعي روبه رو بود
 اما .)256، ص1389 مشيرزاده،(كامل در هم كوفته نشده بودندصورت  بههاي رقيب  قدرت

، تحقق 1929  سالهاي منتهي به  سالدر. وي را به سرانجام رساندگرايي شور استالين تماميت
   .)19 ، ص1377 گرا،(ل كرديبدتتوسعه را نيز به برنامه محوري دولت شوروي 

ها را كه  همزيستي مسالمت آميز بازماندگان و كودكان تبعيديآيين اما خروشچف با طرح 
. شان را به آنها برگرداند هاي د كرد و زمين آزا1957در دوران استالين تبعيد شده بودند، در سال 
شدت  سياست همسان سازي فرهنگي به. ها دنبال شد در دوران خروشچف تركيب دائمي مليت

اي  هاي گسترده اي كه از پيشينيان خود به همراه داشت، سياست برژنف با تجربه. شد پيگيري مي
روشچف مبني بر دستيابي سريع به او سياست خ. را در قالب سياست تركيبي به اجرا در آورد

 كوالئي و ديگران،(رشد اقتصادي را كنار گذاشت و بر تضمين ثبات اجتماعي تأكيد بيشتري كرد
اي مانند وحدت طبقه   بر مباني غيرواقعيبه طورامپراتوري روسيه شوروي  .)211 ، ص1389

م ايدئولوژي ماركسيسم اي پيشرفته از تاريخ و در يك كال كارگر، سوسياليسم به عنوان مرحله
  .  آن هم بودفروپاشيتكيه زده بود كه علت اصلي سقوط و 

 ملموس و عريان را در هاي يتگورباچف كه خود رئيس نظام امنيتي شوروي بود و واقع
اصالحات او نقطه شروع يك دگرگوني . اختيار داشت، متوجه ناكاركردي نظام شوروي شد

هايي بود كه هنوز با وجود گذشت  سيه از كشورها و مليتژرف بود كه نتيجه آن جدا كردن رو
هاي خود را حفظ  وقفه براي مستحيل ساختن آنها در قالب يك ملت، هويت سال كار بي 70

   .)4 ، ص1386 نقيب زاده،(كرده بودند
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نخست اين : حساب آورد  واحد فدراسيون به89چچن را بايد يك مورد استثنائي در ميان 
رسمي استقالل خود را از فدراسيون شوروي اعالم كرد صورت  ي است كه بهكه اولين جمهور

 دوم اينكه تنها جمهوري است كه تا. و براي استقالل خود به جنگ مسلحانه با مسكو پرداخت
 بين مركز و واحدهاي فدراسيون منعقد شد و در آن 1992كه در مارس ( كنون پيمان فدرال

اي با مركز  جانبه را نه امضا كرد و نه هيچگونه پيمان دو) حدود اختيارات هر يك تعيين شد
خالف سران ديگر  در واقع چچن تنها جمهوري است كه سران آن بر. منعقد كرده است

مختاري  ها و مناطق، با مركز مصالحه نكرده و استقالل سياسي خود را فداي خود جمهوري
  .)24–25  صص،1387-1388پاكتچي و براري، (اقتصادي بيشتر نكرده اند

خود و جايگاهش  فدراسيون روسيه پس از فروپاشي شوروي با دو نگراني اساسي نسبت به
گرايان و اسالوگرايان كه ريشه در دوران  تقابل ميان غرب: در جهان مواجه بوده است

گرايان و  گرايانه پتر كبير داشت، در دوران جديد، به مواجهه آتالنتيك اصالحات غرب
اي دمكراتيك، بازاري با  در برداشت اول، روسيه(Adomit, 1995). ن تبديل شدگرايا اوراسيا
هاي جهاني مطرح بوده، كه سياست  ديني با گرايش گرا و غير قومي، كثرت هاي چند ويژگي

هوادار  هاي برجسته در دولت يلتسين چهره. كند اي را با غرب دنبال مي خارجي فعال و سازنده
  (Herrmann, 1994 , p. 457). اين نگرش بودند

كرد كه   ميشديد شكلي به مناقشات، آگاهانه اوضاع سياسي را تيلتسين براي اداره و مديري
گيري دولت روسي در  در واقع با شكل .)64-66 ، صص1374راسخ، (شد آن را بحراني ناميد مي

هاي طراحي  تدريج در چارچوب برنامه هاي يكسان گرداني نيز به قلمرو وسيع اوراسيا، سياست
 يلتسين خود 1993 همين دليل، در تابستان به. و اجرا شده از سوي اين دولت، محوريت يافت
 را در راهبرداينكه چرا وي اين سياست و . دكررا آماده استفاده از مشت آهنين در قبال چچن 

 نفع شدت به  توازن قدرت ميان مركز و پيرامون، به1993  گفت كه تا سپتامبردپيش گرفت، باي
  . پيرامون بود

جانبه زيادي در   يكهاي ها و مناطق با استفاده از جنگ قدرت در مركز، به اقدام جمهوري
 ناشي از ها همه اين اقدام.  خود و استقالل بيشتر از مركز دست زدندهايجهت افزايش اختيار

نبود ن، ضعف مركز نبود، بلكه بخش زيادي از آن در پي عدم تثبيت ساختار حقوقي فدراسيو
متقارن بودن ساختار فدراسيون ايجاد شده بود، اويژه ن  مركز و پيرامون و بههايشفافيت اختيار
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بنابراين يلتسين در . داد بيشتري نسبت به ديگر مناطق ميهاي ها حقوق و اختيار كه به جمهوري
ها و مناطق هشدار داد كه اجازه جدايي هيچ بخشي از   به رهبران جمهوري1993اوت 

صورت  ها به نفع مركز تغيير كرد و رژه حاكميت توازن قدرت به. دراسيون را نخواهد دادف
اما موضوعي كه اهميت آن در روابط مركز و پيرامون كمتر از جنگ چچن  .موقت پايان يافت

هاي   پيمانبستندر بيان علت . ها بود جانبه با جمهوري هاي دو  پيمانبستناقدام مركز به  نبود،
رفت كه ايده استقالل طلبي از  ه مركز و پيرامون بايد گفت كه از طرف مركز بيم آن ميجانب دو

بنابراين يلتسين مايل بود با اطمينان از ديگر . دكنها سرايت  راه نظامي به ديگر جمهوري
 ,Mcfaul).دكن دست آوردن رضايت آنها با آسودگي با مسئله چچن برخورد ها و به جمهوري

1995, pp. 140-145).  
ها استقالل چچن   جوهر دودايف، ژنرال نظامي پيشين شوروي و رهبر چچن1994 در سال
 دسامبر همان سال، 11.  روسيه آغاز شد- دنبال آن، نخستين دوره جنگ چچن  به. را اعالم كرد

 ماه ادامه داشت و به بروز 20اين نبرد . بار را به گروزني آغاز كردند هجومي خون ها روس
 بس از سوي يلتسين اعالم و   آتش1996 در سال. اني در جمهوري چچن انجاميدفاجعه انس

اعالم غير رسمي استقالل چچن با عنوان  كه دشها و مسكو امضا  پيمان صلح ميان چچن
اما آخرين مرحله از حيات روسيه جديد، با رهبري والديمير  .جمهوري چچن پيامد آن بود

اي همراه  يكرد احياي قدرت بزرگ با تغييرات قابل مالحظهدر دوره پوتين، رو. پوتين آغاز شد
هاي  دست گرفتن قدرت، دستيابي به جايگاهي بايسته در فرايند رقابت او از ابتداي به. بود

جهاني و بازيابي جايگاه قدرت بزرگ روسيه را هدف دولت خود اعالم كرد و براي عملياتي 
هاي  ها و عينيت انه، تالش كرد به واقعيتگراي كردن اين هدف، با انتخاب رويكردي عمل

  .)58-9 ، صص1386 نوري،(دكن زيادياي و جهاني توجه  شرايط متحول كننده داخلي، منطقه
والديمير پوتين، نخست وزير بوريس يلتسين بود و سوداي رئيس جمهور شدن در روسيه را 

 تضمين كتبي كه به مقابل و در او با يلتسين در اين زمينه معامله كرده بود. پروراند  در سر مي
يلتسين داد كه در صورت رئيس جمهور شدن با فساد مالي او و خانواده او كاري نخواهد داشت، 

دنبال آن، او زمينه كفالت رياست جمهوري  يلتسين را به استعفاي زود هنگام تشويق كرد و به
ه رياست جمهور شدنش را پوتين در دوره كفالت خود در كرملين زمين. پوتين را فراهم آورد

او براي مطرح كردن بيشتر . ياي خود را پس از چند سال به واقعيت تبديل كردؤفراهم كرد و ر
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او در حالي كه با توپ . خود در افكار عمومي روسيه، دستور حمله نظامي به چچن را صادر كرد
 در روسيه ديدار كرد و و تانك به رويارويي غير نظاميان رفت با كوفي عنان دبير كل سازمان ملل

   .)196-220 ص، ص1389كواليي و ديگران، (داد هاي بشر دوستانه   با زيركي وعده اقدام
 آمريكا و اولويت پيدا كردن مبارزه با تروريسم، فرصت مناسبي 2001  سپتامبر11حادثه 

حضور برخي از رزمندگان عرب در صفوف نيروهاي جدايي طلب در . براي پوتين خلق كرد
چن و همچنين حضور نيروهاي چچني در افغانستان در دوران طالبان و همكاري با گروه چ

پوتين . ها برانگيخته شود القاعده، موجب شد تا افكار عمومي كشورهاي غربي عليه چچني
ش از اين هاي نسبي همراهي كرد و يكي از هدفصورت  آمريكا را در حمله به افغانستان به

ولي .  جدايي طلبان چچني بوددانستن تروريست با هدفغربي همراهي، بسيج كشورهاي 
 خود مبني بر اين كه نيروهاي جدايي طلب چچن نزد افكار هاي پوتين نتوانسته است به هدف

  . برسدهاي كشورهاي خارجي تروريسم قلمداد كند عمومي و دولت
در چچن توان فرصتي در جهت پيشبرد اهداف پوتين  را مي)  سپتامبر11( اين حادثه

نخست اينكه : اين حادثه از دو بعد متفاوت بر روند تحوالت در چچن تأثيرگذار بود. دانست
در را مريكا آبار نقش پيشرو و رهبري كننده  اين رويداد موجب شد كه روسيه براي نخستين

اي  و با نشان دادن چراغ سبز به كشورهاي آسيتأييد كند) نبرد عليه طالبان(المللي يك اقدام بين
 11دوم اينكه حادثه . دكنامكان حضور نيروهاي آمريكايي را در اين منطقه فراهم  مركزي،

المللي در جهت مخالفت با تروريسم و رفتار  سپتامبر با توجه به تأثيري كه بر افكار عمومي بين
جا گذاشت و با توجه به اين كه مبارزان چچني ارتباط نزديك و كامالً مشهودي با  بهتندرو 

المللي بر روسيه در زمينه مقابله با  يروهاي طالبان در افغانستان داشتند، فشار هنجارهاي بينن
  . اين نيروها را تا حد زيادي كاهش داد

در واقع روسيه با پيوستن گرجستان به ناتو، طبيعي است كه از داشتن متحد در حيات 
نوان بخش كوچكي از ع خلوت خود محروم مانده و چشم اميد به چچن بسته است كه به

هم اينك .  جغرافيايي داردنزديكيفدراسيون روسيه از طرف جنوب با مرزهاي گرجستان 
هاي   ظرفيت تعقيب رفتاري است كه بخواهد از پي از استقالل چچن، درجلوگيريروسيه با 

اين جمهوري براي مواضع تدافعي خود در مقابله با تهديد ناتو در حيات خلوت خود استفاده 
داند در صورت اعطاي استقالل به چچن، اين جمهوري همان رفتاري را   روسيه ميزيراند؛ ك
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به اين معني كه به محض . انجام داد كه گرجستان قبل از آن در منطقه قفقاز دهد ي مانجام
اعطاي استقالل به جمهوري چچن از طرف روسيه، چچن نيز همانند گرجستان به دامن ناتو و 

در اين زمينه، علت عدم . گذارد روسيه را در حيات خلوت خود تنها ميگرايد و  غرب مي
هاي وابسته به روسيه را بايد در راستاي سياست روسيه در  اعطاي استقالل برخي جمهوري

راه حل پوتين در حقيقت،  .ها به ناتو و غرب ارزيابي كرد جلوگيري از پيوستن اين جمهوري
ها و مردم را در بيان  پوتين از اين كه قوميت.  بودها نفي هرگونه حاكميت مستقل قوميت
 در دوره پوتين، مسكو در قبال چچن، .)1 ، ص2003 روچ،(دمكراتيك آزاد بگذارد، سرباز مي زد

  : بكار گرفتاي را  گانه  سهراهبرد
 كردنمهار و منزوي ا هدف هايي از اين سرزمين ب بستن مرزهاي چچن و اشغال بخش -1

   ،هاي چچن چريك
   ، حمالت هواييراههاي شورشيان و تأسيسات اصلي چچن از  انهدام پايگاه-2
   .ايجاد يك ساختار قدرت جايگزين براي به چالش طلبيدن مشروعيت دولت كنوني چچن -3

 را اندكي بعد از شكست و عقب نشيني نيروهاي راهبردمسكو نخستين بخش از اين 
عنوان مبارزه با تروريسم، شهر  ت روسيه بهدول. نظامي چچن از داغستان به اجرا درآورد

با آغاز . ها به محاصره درآورد هاي تروريست عنوان پايگاه گروزني و مناطق مختلف چچن را به
اي اين كشور پذيراي تحرك و  نيمه دوم رياست جمهوري پوتين در روسيه، سياست خاورميانه

وامل پويايي سياست خارجي روسيه در ارتباط با علت يا ع. پويايي بسيار بااليي بوده است
 هدف 5روسيه در واقع . هاي متفاوتي وجود دارد ها و تحليل نسبت به منطقه خاورميانه، نگرش

  : كند اي خود دنبال مي  را در سياست خارجي خاورميانهمهم
اين فرصت .  آمريكا در حال شكست و از دست دادن موقعيت خود در خاورميانه است- 1

   ،تواند، جايگزين آمريكا شود روسيه به هر ميزان كه ميمناسبي است تا 
هاي  از جمله نيروگاه  خاورميانه بازار مناسبي براي تسليحات و ديگر توليدات روسي،- 2

  ،شود اي محسوب مي هسته
 مسلمانان روسيه با هاي نزاعاسالمي، موجب كاهش  -  رابطه روسيه با كشورهاي عربي- 3 

  .شود حكومت اين كشور مي
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هاي  شود سياست  با توجه به منابع انرژي خاورميانه، نفوذ روسيه در اين منطقه موجب مي- 4 
هاي انرژي كشورهاي داراي نفت خاورميانه شود كه در اين راستا  انرژي روسيه مكمل سياست

  5 ، تنظيم بازار اوپك نيز استفاده كندهاي برتريتواند بدون عضويت در اوپك، از  روسيه مي
تواند جايگزين كاهش نفوذ روسيه در ديگر مناطق از  يش نفوذ روسيه در خاورميانه مي افزا-  

 . جمله كشورهاي سابق و هم پيمان با شوروي در اروپاي شرقي شود

در .  دولت چچن از سوي رژيم طالبان در افغانستان به رسميت شناخته شد1999 در سال
گوهاي صلح قطعي شده بود، يك  وتاين سال در حالي كه پيروزي مبارزان چچني در گف

جاي گذاشت   كشته به300گذاري در چندين مجتمع مسكوني در روسيه، بيش از   رشته بمب
 130 تن از مبارزان و 33در حمله نيروهاي امنيتي به اين مكان، . ها نسبت داده شد كه به چچني

دانست  مي. ب. گ.  كاعنوان يك عضو پوتين به. تن از مردم عادي جان خود را از دست دادند
نيروهاي دولتي روسيه نزديك بود كه از . اي براي حمله به چچن بدست آورد  چگونه بايد بهانه

 جانبه، خود گوهاي دو وها در جريان گفت يهاي چچن شكست بخورند و چچن چريك
ت و ويژه در مسكو آغاز شد و همه گف مختاري چچن را پذيرفته بودند كه انفجارهاي شهري به

   ).Margolis, 2010(نتيجه ماند گوهاي صلح بي
.  داشتثباتي آشكاري پديد آمد كه از قفقاز تا سين كيانگ چين امتداد   با اين اتفاق، هالل بي

گرايي در داخل روسيه،   رخ داد، و رشد افراط»خارج نزديك «با تحوالتي كه در پيرامون روسيه،
، ضرورت تحول در سياست خارجي اين كشور با پيروزي والديمير ژيرينفسكي رهبري روسيه

 فقط خارجي خود، مناقشه چچن را راهبرد روسيه در .)97-8 ، صص1383 كواليي،(را پذيرا شد
كند و دخالت در مناقشه چچن را دخالت در امور داخلي خود  يك مسئله داخلي قلمداد مي

ها تالش   در مقابل چچني.كند گرانه طرف سوم استقبال نمي هاي ميانجي و از تالش. داند مي
كردند كه بحران چچن را بعد فراملي دهند و با استمرار بحران و گسترش دامنه آن به قفقاز، 

دنبال  مجموعه غرب همواره به. المللي داده شود اي پيدا كرده و سپس به آن بعد بين بعد منطقه
ه در چچن شايد وجود آمد موقعيت به. تضعيف روسيه و از هم گسستن اساس آن بوده است

اياالت . توانست آرزوي سنتي آنان را، كه همانا مرحله دوم فروپاشي باشد، تحقق بخشد مي
متحده و نيز اروپا و برخي از كشورهاي منطقه، البته با اندكي تفاوت در شيوه و هدف، بحران 

سالمي برخي از كشورهاي ا. دانند  خود مييراهبردچچن را بستر مناسبي براي پيگيري منافع 
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ثير عوامل مركبي چون فشار افكار عمومي، منافع ملي و رقابت، به پشتيباني پنهان از أنيز تحت ت
 . ها پرداخته اند استقالل طلبي چچن

تواند زمينه مناسبي براي پيگيري منافع  دولت آمريكا معتقد است كه بحران چچن مي
 سياسي، اقتصادي، و نظامي فراهم يها قه پيوند منطقه قفقاز با عالا هدفراهبردي اين كشور ب

اي اين كشور، بيرون راندن روسيه از منطقه  ي آمريكا و برخي از متحدان منطقهيهدف نها. ندك
 قفقاز، كوتاه كردن دست اين كشور از بنادر درياي سياه و خزر و كنترل منابع انرژي يراهبرد

كند تا با حمايت از   مي آمريكا تالشبنابراين. حوزه خزر و مسيرهاي انتقال آن است
هاي كوچك در اطراف مرزهاي روسيه  هاي استقالل طلب در منطقه، نوارهايي از دولت جريان

  . دكن اين كشور را در دراز مدت فراهم دوبارهايجاد كند و زمينه تضعيف و احتماالً تجزيه 
تصادي هايي چون سازمان همكاري شانگهاي، جامعه اق هاي مسكو در قالب سازمان تالش

 هايي عنوان اقدام  همگرايي بيشتر كشورهاي منطقه، بها هدفاوراسيا، فضاي اقتصادي واحد، ب
از نظر روسيه، آنچه كه بيش از همه امنيت ملي . برجسته در همين جهت قابل ارزيابي است

ويژه در مناطق  به.  از ناحيه جنوب اين كشور استهايياندازد، تهديد اين كشور را به خطر مي
بر همين اساس تمايل روسيه . گرايي مذهبي شيوع دارد سياي مركزي و قفقاز كه در آنها افراطآ

 اين كشور با چين در مورد گفت و گوهايبه تشكيل سازمان همكاري شانگهاي، نتيجه طبيعي 
مسائل مرزي و تدابير اعتماد سازي در حوزه نظامي و گسترش مشاركت راهبردي بين اين دو 

   .)15-25 ، صص1385 ظي،واع(كشور بود
 چين و روسيه از زمان جنگ بالكان به اين سو كه با مداخله نظامي پيمان آتالنتيك شمالي

هم نزديك  شدت با اين مداخله مخالف بودند، بيشتر به همراه شد و پكن و مسكو به) ناتو(
كنند، با  اد ميو از آن پس، هر دو كشور عليه آنچه كه آن را خطر هژموني آمريكايي قلمد. شدند

، از ناحيه 2001سپتامبر  11اين دو كشور بعد از حوادث تروريستي . دندشيكديگر متحد 
اصل چين در. كردند شدت احساس نگراني مي حضور نظامي آمريكا در منطقه آسياي مركزي به

 عملكرد خود در قبال چچن و شكلشدت مخالف انتقاد كشورهاي خارجي از  و روسيه به
 .Simes, 2007, pp).دانند ي طلب در اين مناطق را غيرقانوني مييو فعاالن جدا. ندتايوان هست

36-51).  
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 در آمريكا، مسكو از فرصت استفاده كرد و جنگ عليه 2001 سپتامبر 11پس از رخداد  
 نابودي و كشتارطلبان چچن را به بخشي از مبارزه عليه تروريسم تبديل كرد و به   استقالل

با توجه به همراهي دولت پوتين در حمله به افغانستان و نبرد عليه  .پرداختمسلمانان چچن 
مريكا نسبت به گروه جدايي طلب چچني، به سمت آهاي دولت  طالبان و القاعده، سياست

 به رياست جمهوري چچن »قديراف احمد« 2003 در اكتبر. هاي روسي متمايل شد سياست
او تا امروز . ني بود، از در مصالحه با كرملين درآمدقديراف كه از تندروهاي چچ. برگزيده شد

 خود، مبارزان چچني  همراهانرئيس جمهور دست نشانده كرملين در چچن است و همراه با
 را كشته، ترور كرده و يا پس از ربودن از محل زندگي خود يا دستگيري، تحويل دستگاه امنيتي

هاي مشترك آنها و  در چچن و برنامهها   نتيجه حضور قديراف . اطالعاتي روسيه داده است- 
بدين . گرا در درون سرزمين چچن بود دولت روسيه، محدود شدن فعاليت تندروهاي اسالم

  .  كردند سرايتها بيش از پيش به بيرون از چچن ترتيب، اين فعاليت
  
  اي روسيه  منطقههايتهديد

عنوان  اي تروريستي بهه ي طلبي و فعاليتيهاي اسالمي، جدا مشكالت اقتصادي، خيزش
هاي داخلي، تماميت ارضي، ثبات و امنيت كشورهاي آسياي مركزي و  منابع جدي تهديد

.  استكردهجدي دچار چالش صورت  هاي پس از فروپاشي اتحاد شوروي به  سالدرروسيه را 
 مبارزات تاريخي استقالل خواهانه مسلمانان قفقاز شمالي، از قيام شيخ شامل تا عصر حاضر،

همواره نگران خدشه دار شدن ثبات و  ها موجب شده تا كشورهاي آسياي مركزي و البته روس
 هاي اما در خصوص تهديد.)78 ، ص1387 انوري و رحماني موحد،(امنيت داخلي خود باشند

  : اين موارد را برشمردتوان ميدهد،  اصلي كه امنيت و ثبات روسيه را تحت فشار قرار مي
 دوران حاكميت طالبان در افغانستان با توجه به قرائت اين فرقه از اسالم : مذهبيتندروي - 1 

جوار به ارمغان  امني براي مناطق هم ثباتي و نا و عملكرد آنها بر اساس چنين برداشتي، بي
 تفكر و باعثن مذهبي وهابي و سلفي در منطقه، بيشتر اهاي مبلغ  بر آن فعاليتافزون. آورد

  (Central Asian, 2001). تالملل شده اس  ضد امور بينانديشه اجتماع گريز و
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سپتامبر و حمله آمريكا به افغانستان و نيز نگراني از گسترش  11دنبال حادثه   به: تروريسم- 2
نفوذ عناصر القاعده و طالبان در آسياي مركزي، بحث مبارزه با تروريسم هم از سوي غرب و 

  ،جه جدي قرار گرفتهاي منطقه آسياي مركزي مورد تو هم دولت
ها،   چچنيجانباز  ها روس. روسيه بيشترين نگراني را در اين خصوص دارد: طلبي  جدائي- 3 

   ،ها و تاتارها نيز دغدغه دارند داغستاني
 دور به جهت روبه رو شدن با يها افغانستان از سال:  مواد مخدرحمل و نقل توليد و - 4
بوده و در كمال تعجب، اين وضعيت  اد مخدرسياسي و اقتصادي، مركز توليد موشكالت م

  ،پس از تسلط نيروهاي ائتالف در اين كشور، چهار برابر رشد داشته است
هاي  نابرابري نظري، وجود فقر و از نظر:  مستقيم و غيرمستقيم ناشي از آنهاي فقر و تهديد-5 

 در نظر تندروگر و  هاي آشوب هاي نفوذ و تحريك گروه اقتصادي، همواره يكي از زمينه
 در منطقه آسياي مركزي، تندرو هايين اساس، يكي از داليل رواج تفكرابر . گرفته شده است

  .استاي براي جذب مردم   مذهبي از چنين پديدهتندروهاي  استفاده گروه سوء
دهند و از   بخشي از خاك خود را از دست مي،با از دست دادن چچن ها روسدر واقع، 

 زيرا اگر اين ؛نو را در پي دارديمو خطر پديدار شدن بازي د، بر آننافزودست رفتن چچن 
هاي   بالفاصله نوبت به جمهوري،دشواولين جمهوري سرسخت و ناسازگار با روسيه موفق 

دنبال آن هيچ تضميني وجود ندارد كه   يعني به؛رسد قرينه آن در منطقه قفقاز و ساير مناطق مي
سيه در قفقاز و ماوراي آن دست به اقدام مشابهي براي مختار رو خودديگر هاي  جمهوري

هاي داغستان، تاتارستان، اينگوش،  توان از جمهوري در اين ميان مي .ي از روسيه نزننديجدا
اتحاد  همچنين .برد  بالكار و غيره نام-  اه، قره چاي، چركس، كابارديغاوستياي شمالي، آدي

 بر محروم كردن روسيه از دسترسي به افزونتواند  فرضي و احتمالي چچن و داغستان مي
هاي راهبردي، به محروميت روسيه از بخش قابل توجهي از درياي خزر منجر  برخي فرصت

  . ثير منفي بگذاردأده و بر منافع روسيه تش
هاي پس از فروپاشي به يكي از عوامل اختالف و مناقشه در منطقه  اين موضوع در سال

جايگاه و اهميت كشورهاي آسياي  .ده استشتيكي نيز ياي ژئوپله تبديل و سبب بروز بحران
عنوان يكي از منابع عمده  دليل برخورداري از موقعيتي ژئوپليتيك و از سوي ديگر، به مركزي، به
 و با افزايش اهميت منطقه خزر، مورد توجه 90 هاي فسيلي جهان، از اواخر دهه سوخت
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هاي گوناگوني تالش كرده تا   اين كشورها به شيوه.واشنگتن و كشورهاي اروپايي قرار گرفت
منطقه آسياي مركزي، پس از . وارد اين حوزه كه با روسيه و چين هم جوار است، شوند

دليل موقعيت ژئوپليتيك و برخورداري از  فروپاشي اتحاد شوروي، نه تنها منزوي نشده، بلكه به
 تمامي مشكالت منطقه اوراسيا و منطقه منابع انرژي قابل توجه و نيز مسائل خزر و قفقاز در

  . درگير شده است
  

 ديني  دولت مركزي يا فرهنگدور كردن راهبرد :استقالل خواهي جمهوري چچن
  مردم چچن؟ 

پس ازاعالم استقالل چچن، هرج و مرج به شكل ملموسي اين جمهوري را فرا گرفت و 
نتيجه  با بي. بن بست انجاميد بين قواي مجريه روسيه و چچن نيز به گفت و گوديپلماسي 
هاي نظامي  ، شايعه احتمال استفاده روسيه از اهرم1993 ديپلماتيك و آغاز سال هاي ماندن اقدام

 ي مرزي چچن و اينگوش فرصتهاي اختالف. و تهاجم گسترده به خاك چچن قوت گرفت
ا با وجود اين ام. دكنمناسب در اختيار روسيه قرار داد تا دو دوره جنگ را به چچن تحميل 

 نظامي و غير نظامي روسيه، مردم چچن دست از ادعاي استقالل طلبي خود بر هاي همه اقدام
نژاد پرستي . بوده استي قهري ها، برخورد ها براي برخورد با چچني سياست روس. نداشتند
 مرزهاي - ها در مسكو موجب شده در مناطق قفقاز شمالي  ها و تبعيض عليه قفقازي روس
 اجتماعي خبري -هاي اقتصادي و پس از دوره شوروي، فرهنگي  از برنامه-ي روسيهجنوب
ها،   داليلي چون گزينشي بودن اين سياست هاي روسي براي رشد منطقه نيز به  سياست. نباشد

كار نبردن بودجه فدرال در مسير توسعه مناطق و مهمتر از همه، نبود  ه محلي و بهاي فساد مقام
ويژه قفقاز شمالي به  دت از سوي كرملين براي بازسازي مناطق مسلمانان و بهراهبردي بلند م

 هاي لتع اما .).224-236 ص، ص1389كواليي، (ناكارآمدي مجموعه دولت در منطقه انجاميده است
  :گونه برشمرد توان اين ها را مي  واگرايي از سوي چچنيراهبرد كار گرفتن بهاصلي 
 تاريخي فرهنگ سياسي مردم چچن با عناصري چون مبارزه نظراز  :اجتماعي - ي سياس - 1

خود  اتكاي به. براي رهايي از سلطه روسيه، فرهنگ ضد روسي، بيگانه ستيزي در آميخته است
قبايل چچني از انسجام زيادي . و استقالل طلبي، عامل مهمي در روس ستيزي مداوم آنها است
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ام به فرهنگ خويش براي مردم اين جمهوري از برخوردارند و مفاهيم استقالل و آزادي و احتر
رسد سلطه نظامي بتواند بحران عدم  نظر نمي به همين دليل به. زندگي بيشتر اهميت دارد

هاي   اينكه روسيه سياستهاي تدر واقع از عل. دكنحقانيت سلطه روسيه بر چچن را حل 
عنوان پل  ههوري را بكند، اين است كه روسيه اين جم استقالل خواهي چچن را سركوب مي

دست بياورد، همانند   اگر چچن استقالل و آزادي خود را بهچونداند؛  ها مي ديگر قوميت، عبور
ها خواهد شد و آنها هم به  بازي دومينو، باعث بلند شدن علم استقالل طلبي ديگر قوميت

  . زنند تبعيت از چچن به اين كار دست مي
هايي كه دولت مركزي روسيه از  اه از ثروتگ كه هيچكنند  ها ادعا مي چچن: اقتصادي - 2

 درصد 90بنا بر ادعاي آنها، . اند كند، سهم مناسبي دريافت نكرده سرزمين آنها استخراج مي
اين جمهوري يكي از مناطق نفت . شود هاي روسيه از اين جمهوري تأمين مي سوخت هواپيما

. يني برخوردار استياجتماعي پا -  از سطح توسعه اقتصادي خيز مهم روسيه است، اما
هاي اخير روسيه به اقتصاد اين جمهوري نيز لطمه زيادي وارد كرد و اكثر  هاي سال درگيري

هاي مسكو باعث كاهش شديد  تحريم.  جنگ آسيب ديده استدرمناطق اقتصادي و صنعتي آن 
و كمبود توليد، كمبود منابع و مهاجرت جمعيت غير متخصص بومي، فاصله شديد طبقاتي 

هاي اقتصادي بين  در واقع نابرابري .كاالهاي مصرفي و غذايي و فقر و بيكاري شديد شد
. گذاري دولت در ايجاد عدالت در اين امر، علت اصلي بودند مناطق و ضعف سياست

ها در همه مناطق، كامالً برعكس هم  ها، نرخ ماليات تخصيص منابع اقتصادي، تعيين قيمت
جاي توجه به كاهش نابرابري، تمايل داشته منابع اقتصادي  ومت مركزي بهدر واقع حك. بودند

اند و يا اين كه  تر بوده  سياسي با مركز هماهنگنظرد كه رهبران آنها از كنرا در مناطقي متمركز 
  .)232 ، ص1389كواليي و ديگران، (اند در چانه زني، مهارت بيشتري داشته

اي واقع شده كه حلقه واصل بين  چچن در منطقه: يراهبردموقعيت ژئوپليتيك و ژئو - 3
هاي  هاي اروپا و آسيا، پل ارتباطي ميان شمال و جنوب و شرق و غرب، محل تالقي تمدن قاره

 نفت و حمل و نقلبزرگ و كهن، همسايه جهان اسالم و جهان مسيحيت و يكي از مسيرهاي 
موقعيت .  ژئوپليتيكي آن استي وراهبرد و اين امر بيانگر اهميت ژئواستگاز به اروپا 

ژئوپليتيك چچن، اهميت آن را دو برابر كرده و حتي باعث شده تا كشورهاي رقيب روسيه با 
.  داشته باشندزياديدر نظر گرفتن موقعيت اين جمهوري در دامن زدن به مناقشه چچن تأثير 
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شكل  وپا را بهحتم تجزيه چچن، توانايي روسيه در صدور نفت و گاز به بازار ارصورت  به
 نفتي روسيه هاي دانهاي انتقال نفت و گاز مي خطوط لولهون گيري كاهش خواهد داد، چ چشم

با توجه به اهميت اين موضوع، روسيه به هر شكل ممكن در . گذرند و قزاقستان از چچن مي
  . پي آن است كه همچنان اين مسير را در كنترل خود داشته باشد

 مسلمان و حنفي مذهب ،اكثريت جمعيت جمهوري چچن :دروتنمذهبي  - ي عامل دين - 4
و حفظ  ها رهبران اين جمهوري همواره از اسالم براي بسيج مردم در برابر روس. هستند

اسالم صوفي در منطقه . دندكرانسجام آنها و جلوگيري از جذب آنها در فرهنگ روس استفاده 
در دوران اتحاد شوروي . بوده استنظر طلب  قفقاز يك نيروي انقالبي و تندرو و تجديد

در خالل . دكر مساجد و مدارس ديني اقدام ي، تعطيلها دولت روسيه به سركوب مذهب
 قومي و هاي مذهبي، افتخارهاي  و با اجراي طرح گالسنوست، احساس1980 و 1970هاي  دهه

 در بررسي حيات معنوي. روحيه ضد كمونيستي و ضد روسي مردم چچن فرصت بروز يافت
ها بر باورهاي  زيرا اين نحله. هاي صوفيانه جايگاهي ويژه دارد قوم چچن، توجه به طريقت

 1993 در قفقاز از سال ها اما نفوذ وهابي. داشته استزياديديني و تفكر سياسي اين قوم تأثير 
گري در   از حامالن اصلي ايده وهابي»موالدي ادوگف، شاميل باسايف و خطاب«. شود آغاز مي
 اصلي وهابيت در قفقاز نظريه پرداز، »بهاء الدين محمد«هاي  ها و ديدگاه انديشه. هستندچچن 

هاي جنگ  شمالي كه خود از محيطي صوفي در داغستان بود، با تأثير گرفتن از حوادث و اتفاق
  .)38-39 ، صص1388پاكتچي و براري، (چچن، تأثير آشكاري را در راديكال كردن منطقه گذاشت

 در بحران چچن نقش ،هاي داخلي آمريكا و متحدانش با استفاده از زمينه: يعامل خارج
 قفقاز، كاهش نفوذ آنها يراهبردهدف آنها بيرون راندن روسيه از منطقه . كنند اساسي ايفا مي

در درياي سياه و خزر، و كنترل منابع انرژي حوزه خزر و مسيرهاي انتقال آن با عقب راندن 
بنا بر . كند هاي تند و اسالمي حمايت مي آمريكا از گروه. ن شانزدهم استهاي قر روسيه به مرز
 تركيه، عربستان، پاكستان و مثل كرملين، آمريكا و بعضي از كشورهاي منطقه هاي ادعاي مقام

 كنند با نا به ادعاي آنها، آمريكا و روسيه سعي مي. دنكن طالبان به مبارزان شمال قفقاز كمك مي
كه خطوط ) داغستان و چچن( درياي خزر نزديكيهاي حياتي اين كشور در  آرام كردن بخش

هاي مطرح براي انتقال  كند، و يكي از مسير لوله نفت و گاز اين كشور از اين منطقه عبور مي
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ده و زمينه را براي كرمنابع انرژي حوزه خزر به خارج است، شاهرگ نفتي اين كشور را قطع 
  .كنند ين حوزه از مسير تركيه هموار ميعبور خطوط لوله نفت و گاز ا

توانست پيامدهاي بسياري براي فدراسيون روسيه   به هر حال استقالل احتمالي چچن مي
توانست پايگاه تروريسم، مركز انتقال اسلحه و مواد مخدر و   چچن مي، نخست.داشته باشد

ره ايده تشكيل دولت ها هموا  چچن،دوم. پايگاه آموزش شبه نظاميان براي مناطق ديگر شود
كه در بحران داغستان ديده شد، گونه  همان. هاي قفقاز را در ذهن داشتند متحده خلق

جتماعي اين منطقه مردم آن را به  ا-ي مساعد اقتصاد توانست با استفاده از وضعيت نا مي
. ويژه كه جمهوري داغستان حكم دروازه خاورميانه را دارد به. استقالل طلبي تحريك كنند

در نهايت بايد گفت كه . توانست بدين وسيله به خاورميانه و دريا راه پيدا كند چچن مي
هاي فدراسيون قرار گيرد، و تابوي  توانست الگويي براي ديگر بخش استقالل احتمالي چچن مي

  .ها بشكند  رهبران مناطق و جمهوريذهنتماميت ارضي فدراسيون را در 
 روسيه  اين است كه،صد ساله بين روسيه و جمهوري چچن اين كشمكش چند  در واقع دليل

و ها  هاي چچن براي مواضع تدافعي خودش در مقابله با تهديد ظرفيت خواهد از  مي
هاي دولت مركزي،  و همچنين، سياست. دكنهاي موجود در حيات خلوت خود استفاده  چالش

ها در كنار عواملي  ي چچنياجتماع - ي سركوب سياس. استاز داليل اصلي اين منازعه مداوم 
 و ها  وهابيتندروهاي  مانند توسعه نيافتگي اقتصادي باعث شده تا آنها با تأثير گرفتن از آموزه

 هاي اي نفع برنده در ادامه اين بحران، به اقدام اي و فرامنطقه هاي منطقه هاي قدرت دخالت
نسل آتش انتقام را در خود جدايي طلبانه خشونت آميز و تالفي جويانه دست زده و نسل به 

ها  كه ديگر روح آزادي خواهي و استقالل طلبي، ويژگي بارز چچنيشكلي   به؛زنده نگهدارند
هاي شوروي براي  يكي از ميراثدر واقع،  .دكنبوده و آنها را در بين ساير اقوام روسيه متمايز 

ها و عدم تناسب  كشور بي نظمي در مرزهاي جغرافيايي اين ،كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز
نژادي و قومي صورت گرفته و  تعيين مرزهاي اين كشورها با اهداف سياسي، .استاين مرزها 

   .قومي و جغرافيايي توجه نشده است در آن به بسياري از مالحظات انساني،
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  نتيجه 
هاي  راهبرددر اين مقاله . اين مقاله مروري بر روابط جمهوري چچن و روسيه داشت

هاي   واكنشدر مقابل،. نظر قرار گرفت  چچن مدمقابللي روسيه از دوران گذشته تا به حال در اعما
 چند سال گذشتبا رسد  نظر مي  به.جمهوري چچن در برابر روسيه مورد توجه قرار گرفت

در اين چند سال، دو جنگ خونبار در چچن رخ داد . هنوز تصور پايان كامل آن دشوار است
صورت چريكي و   به،چچن  كشته شدن رهبران اصلي جدايي طلبوجودبا  ،كه جنگ دوم

هاي مجاور آن نيز دستخوش حمالت   جمهوري،تروريستي ادامه دارد و حتي هر از چند گاه
   .شوند بار مي خشونت

جمهوري چچن به زانو درآمده، بدون اميد و بدون آينده و ارتش روسيه ها،  در اين جنگ
ده حضور دارد، شتبديل  آباد كجا ايي طلب كه به يك سرزمين نا در اين جمهوري جدهمچنان

 براي مسكو شكلجمهوري چچن به يك م .رسد پايان نخواهد داشت نظر مي حضوري كه به
 ند،كرد مي تصور گفت و گو پيش گرفتن راه  درجاي  بهدولت مردان روسيه.  استتبديل شده

  درواقع،.بخشد بل مخالفان تحكيم مي را در مقا آنهايك جنگ كوچك پيروزمندانه موقعيت
 گفت و گوبحران چچن در اساس حاصل ناتواني سنت تزاري سياست روسيه در زمينه ايجاد 

طبيعت دولت . ها است  بين قوميتگفت و گو امكان تاريخي ظهور شرايط نبود، يا ها قومميان 
اي ضعف فرهنگي   گونه.روسي، حاوي دريافتي مكانيكي يا زيست شناسانه از اقتدار بوده است

هدف و   بيهاي  تالفي جويانه ناپخته، اقدامهاي كارهاي مدني مانند اقدام و در پذيرش ساز
تواند نتيجه طبيعي رفتارهاي خشن دولت روسيه  المللي، مي ناتواني از هر نوع اقناع مجامع بين
  . در برخورد با جمهوري چچن باشد

ظران تحوالت منطقه آسياي مركزي بر اين عقيده گيري چنين شرايطي موجب شده تا نا شكل
اي  هاي هسته باشند كه با توجه به تحوالت و مسائل چند وجهي اين منطقه و نيز حضور قدرت
اما اين كه  .در منطقه، بايد در آينده شاهد وقوع يك رويارويي سياسي بزرگ جهاني باشيم

 قيمت نابودي شهرها، روستاها و  بهحتي چچن ويژه  اين منطقه و بهاصرار بر حفظ ها روس
 چچن كه در ضلع جنوبي آن يراهبرد  ودليل موقعيت جغرافيايي تواند به  چچني دارند، ميصدها

ي آن، روسيه را اول از داشتن موقعيت يهاي قفقاز شمالي تكيه زده و جدا س رشته كوهأبر خط الر
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هاي روسيه،  ها بر دشت رشته اين اشراف از نظر دوم. د كن ط در منطقه قفقاز محروم ميلمس
همچنين نقش آينده موقعيت چچن در . دكنتواند آن را به منبع تهديدي براي روسيه تبديل  مي

  . نيستپنهان  ها  از ديد روس،اتصال خطوط لوله نفت خزر به اروپا و جهان خارج
ب  سعي بر سركوانرژي،با تمام  ها  روسگفته شدهبنابراين با مالحظه داليل مفروض 

جنبش استقالل طلب مسلمانان چچن و حفظ اتصال آن در مجموعه جغرافياي سياسي روسيه 
نيز سعي بر به ثمر رساندن مبارزات مستمر تاريخي و در آغوش ها  متقابل چچنيدر . دارند

 ارتدوكسي شمال خود -  يعني استقالل از مجموعه اسالوي ،كشيدن آرمان سياسي ديرينه خود
از اين رو جدالي سخت بين آنها جريان . كنند را دارند ي با آن احساس نميگونه تجانس كه هيچ

هاي اخير كه حاكي از تعهد او به راهبرد قدرت   پوتين در  سالهاي  بي شك اقدامو نيز. دارد
هاي ويژه روسيه متعهد  بزرگ جهاني است، در عين حال خود را به حفظ منافع و خصوصيت

اين راهبرد در . روشن بينانه او در اين راهبرد نقش محوري داردنظريه ميهن دوستي . داند مي
هاي اصولي سياست  گيري هاي ژئوپليتيك و سمت حقيقت راهنماي عملي است كه به اولويت

  . بخشد خارجي روسيه رسميت مي
هاي  هاي تاريخي قدرت دولت مردان روسي معتقدند كه هويت روسيه بايد مبتني بر سنت

 .اي در اوراسيا تالش كرده است همواره در جهت كسب برتري منطقه  مسكو.بزرگ باشد
هاي روسي از پايان قرن نوزدهم به بعد، آسياي مركزي و قفقاز را  ستراهبردمداران و  سياست

با توجه به دگرگوني ژئوپليتيك آسياي  .اند  تلقي كردهيراهبردبراي كشورشان داراي اهميت 
هاي متفاوتي   سياست، سال گذشتهچندتهديدهاي امنيتي در مركزي و قفقاز، روسيه براي رفع 

ها و بحران چچن نشان داد تا هنگامي كه  مناقشه در برخي از جمهوري . استگرفتهپيش 
تماميت ارضي روسيه مورد  مناطق خارج نزديك در خارج از حوزه نفوذ روسيه قرار دارند،

مشكالت امنيتي و سير حوادث بي شك گسترش تنش و  .تهديد امنيتي قرار خواهد گرفت
هاي داخلي روسيه،  ها و شورش هاي چچن، بمب گذاري سال اخير مثل تنش خشن نظامي چند

و  هاي روسيه و جمهوري چچن ها و شورش ازبكستان و تاجيكستان و نيز وقوع سلسله جنگ
كه در قفقاز و  و اشاره كرد هنظر دانستاين يد يهاي تأ  رنگي را بايد نشانههاي نيز بروز انقالب

هاي  گرا به اجبار به ادامه جنگ در قالب نبرد هاي اسالم مشخص چچن، گروهصورت  به
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هاي امنيتي و دفاعي روسيه و   سپتامبر سياست11 حادثه .اند تر زميني روي آورده كوچك
  .دادكشورهاي آسياي مركزي و قفقاز را تغيير 

رسيدند كه خطر تهديدهاي جديد امنيتي مداران روسي به اين نتيجه  سياست  در اين مقطع،
داخلي از سوي آسياي مركزي و قفقاز بيشتر از تهديدهاي امنيتي از جانب ناتو و يا حمالت 

به سمت مرزهاي جنوبي كشيده شده  ها هاي امنيتي روس كانون نگرني .استاي به روسيه  هسته
قاچاق اسلحه و مواد مخدر و نيز  مسائل امنيتي از قبيل مبارزه با تروريسم، است و از همين رو،

در چنين  .استجلوگيري از ورود موج پناهندگان در راهبرد روسيه جايگاهي مهم پيدا كرده 
ويژه در چچن را بايد   تروريستي در منطقه آسياي مركزي و بههاي فضايي، امكان تسري اقدام

انس اسالمي مدتي است  همچنين موضوع پيوستن روسيه به سازمان كنفر.مورد تحليل قرار داد
ها چه نيتي از عضويت در اين سازمان اسالمي دارند، تا  اينكه روس. كه مطرح شده است
به نظر برخي كارشناسان، اين عمل يك اقدام تاكتيكي و ابزاري براي . حدودي مبهم است

  . پوشش موضوع چچن و مسلمانان قفقاز است
 فكري و سياسي روسيه از يك نا در واقع تهديد چچن، ترس كامالً محسوس نخبگان

هاي خود،  روسيه براي حفظ ثبات و امنيت در مرز. كند آرامي و كشمكش دروني را تأئيد مي
تأمين امنيت شهروندان روس تبار، جلوگيري از حضور نيروهاي خارجي در نزديك خود و 

گراني تحوالت ويژه جلوگيري از تجزيه و استقالل واحدهاي تركيب دهنده  فدراسيون، با ن به
ترين منطقه قفقاز، چچن، كه در دره پانكيسي كه محل تجمع  نا آرام. كند منطقه را دنبال مي

هاي دور تا به  هاي خارجي از سوي جنوب است، از گذشته مبارزان چچني براي دريافت كمك
در واقع منطقه آسياي مركزي و قفقاز جزء . امروز، سوداي استقالل طلبي در سرداشته است

  .شود عنوان يك منطقه ژئوپليتيك شناخته مي و به. عرصه منافع امنيت ملي روسيه است
ها حساسيت خاصي  هاي روسي در اين كشور  در واقع روسيه نسبت به سرنوشت اقليت

اين امر امروزه . اي روسيه، حمايت از نژاد روس است يك عنصر مهم در سياست منطقه. دارد
هايي در  توان كتمان كرد كه تروريست البته نمي. ان روسي استمدار بسيار مورد توجه سياست

گراهاي راديكال و بنيادگرا در ميان جمعيت پراكنده  ميان مبارزان چچني وجود دارند و اسالم
ها را با يك برچسب   مردان روسيه همه چچني شود، اما اگر دولت سرزمين چچن ديده مي

ند، اين اقدام تنها راه حل ايجاد صلح و امنيت بين تروريست يا وهابيست شناسايي و معرفي كن
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روسيه و چچن و تنها رهيافت شناخته شده براي قبول مسئوليت در هر دو طرف را تكذيب 
كه برژينسكي گونه  شوند تا همان  در مجموع همه اين موارد باعث مي.كند و از بين مي برد مي

 قه آسياي مركزي را نمونه مركز نوشته است، منط»صفحه شطرنج«در كتاب خود به نام 
گاه برنامه بلند مدت و مشخصي براي  دهد كه روسيه هيچ  همه اينها نشان مي.ژئوپليتيك بدانيم

خواهي مردم مسلمان چچن و ديگر   از اين روي، موج استقالل. اداره قفقاز شمالي نداشت
  .هاي مسلمان نشين روسيه فرو نخواهد نشست  جمهوري
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