
 67 -86، صفحات 1387، تابستان و پاييز 2مطالعات اوراسياي مركزي، مركز مطالعات عالي بين المللي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، سال اول، شماره 
 

 

  
  

  ؛ بحران خاموشها چركس
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  دانشگاه تهران، يانسانات و علوم يخ دانشكده ادبي گروه تاردانشيار

  زاده حامد كاظم
  ، رشته تاريخ، دانشگاه تهراني مركزآسياي كارشناس ارشد مطالعات قفقاز و يدانشجو

  

  )24/6/87:بيخ تصويتار – 2/3/87: افتيخ دريتار(
  

  دهيچك
 يها  از شاخه زباني از اقوام ساكن شمال غرب قفقاز هستند كه به زبان چركسيكي اه چركس

 - يا غهي آدين قوم از تبار قفقازيا. گويند ميسخن ) ي قفقاز-يبريا (ي قفقازيشمال باختر
ا ي بالكار-نوي كاباردي جمهوريعني ي قفقاز شمالي در سه جمهوراكنون همست كه  يآبخاز

  غه پراكندهي آديو جمهور)  چركس-يقره چا(ا ي چركس-ي كاراچايور، جمه) بلغار- قبارطه(
 سالة 300خ ي است، در تارها چركس يخي تارياية چركسستان كه منظور جغرافيناح. هستند

. شده بود يران، روس و عثماني سه دولت ااي منطقهل به محل مجادالت يش، تبدير خوياخ
 از ي گوناگون جنوبهاي حكومت ي و غالم برا بردهصورت بهخ همواره ي در طول تارها چركس
 جنوب و ين قوم توانستند در نواحيب اين ترتي، بدشدند ميان آورده يان و عثمانيرانيجمله ا

 يخي از دوران تاري در برخسزايي بهات تأثير نفوذ كنند و يران و عثماني در دربار اخصوص به
ه آغاز شد و ين ناحيطلبانه در ا اللالت استقي، تماي شورويبعد از فروپاش. داشته باشند

ان ي ميري درگتوان مين مناقشات، يتر مهماز جمله . ز وارد مناقشات قفقاز شدندي نها چركس
ان به مبارزه ي با گرجي چركسي نظاميروهاي كه نهادها و نكرد و آبخازها را اشاره ها گرجس
  . پرداختند

  
  ها كليد واژه

  هغيا، آدي چركس- چاي قرهالكارا،  ب-نوي، چركسستان، كاباردها چركس

                                                 
 :zargari@ut.ac.irEmail                            :مسئول مقاله *
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  مقدمه
جهت قابل  آن  ازها چركس. شود مي است كه به مردم شمال غرب قفقاز اطالق يچركس نام عموم

ر حضور ي در چهارصد سال اخيران و عثماني اهاي دولتخ يباشند كه در عرصة تار ي مي و معرفيبررس
ت ي كه حائز اهميگرينكتة د. پرداخته استن حضور ي اي و چگونگيي به چرايداشته و كمتر پژوهش

كار  ك بهيد در مسائل استراتژتوان ميست كه ا ين قوم در قفقاز شماليع اي وسيت و پراكندگياست، جمع
 يهمواره رو 1 چركسستانيخين تاري از سرزميا بخشي در آبخازيامن  و نايريخصوص آنكه درگ د، بهيآ

ه ي روسيغ شده و گاهين قوم تبلي توسط اي نقاط قفقاز شمالري در ساگرايي ملين عناصر يداده و همچن
ن قوم در يات اتأثير روند ي و بررسيران و عثمانين حضور در ايشناخت ا. موضع گرفته است آن دربارة

 مطالعات زمينه را در يرانيل پژوهشگران و قفقازشناسان ايتحلعمق ، ير در قفقاز شمالي ساله اخ20
 در ها چركس يخينة تاريشي در مورد پي مختصري به بررسيزيچ ش از هريب. دهد يمش يا افزاياوراس

  . ميكن يم مطرح يخين قوم تاري اي را در باب معرفيم و نكاتيپرداز يمنطقه م
 اند شده ثبت ي متفاوتهاي نام با ها چركس، يخي مختلف تارهاي دوره باستان و در يها در زمان

 2زيچت عنوان  را تحها چركس اجداد ها يوناني. توده اسل چركس بي از قبايكه معرف تنها برخ
لة ي مردم چركسستان احتماالً از هفت قب.)Jaimoukha, 2005, pp. 11-19( اند كرده ي معرف3كركتو

له ين هفت قبي اهاي نام از يكي به نويسانين و جغرافيشتر مورخيل شده بودند كه بي تشكياصل
 از يكنندة بخش باشد، مشخص ي م5 چِركسيكه معادل تُرك 4نيركاسي سيسيواژة انگل. اند داشتهاشاره 

 . كنند مي ي پهنة قفقاز زندگغربي شمال قفقاز است كه در يمردم بوم
را  آنها انييان آنان را چركس و اروپايراني و اها ترك .گويند مي 6غهي به خود آدها چركس

 ,Mufti)  مشهور است9 و چركس8غهيدو نام آدن قوم، به يز اي نها روسان يدر م. نامند مي 7نيركاسيس

1972, p. 19) & (Бетрозов, 1996, c. 224) .اشاره به يران، لغت چركس برايه و ايدر ترك 
ستم از قفقاز ي تا قرن ب17 هستند كه از قرن ي كه از نسل مردمشود مي اطالق ي افراديتمام
ز ي ن12ها چچن و 11يياروپا و  هند10يها  جنوب شدند كه شامل اوستي وارد نواحيشمال

                                                 
1. The Great Circassia 
2. Zych 
3. Kerket 
4. Circassian 
5. Cherkess, Ĉerkess 
6. Adigeh, Adyghe, Aдыгейцы   
7. Circassian 
8. Adigi, Ады́ги 
9. Cherkes, Черкесс 
10. Ossetians 
11. Indo-European 
12. Chechens 
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 قبارطهن قوم ي ما به ايخي تاريايدر جغراف(غه، كابارد يب واژگان چركس، آديترت نيبد. شود مي
 كه منظور شود مي به نام كاباردا اشاره ين و روسي منابع التين در برخي و همچنشود ميگفته 
ك معنا هستند و ي به ي همگنيركاسيو س )كند ي ميزندگ آن  در1ست كه قوم كاباردا ينيسرزم
 ,Mufti)  و)230 ـ 208صص ه، يدائره المعارف االسالم(. باشند ي م2 قفقازغربي شمالرنده مردم يدر برگ

1972, p. 23) و(The Encyclopedia of Islam, 1990, P. 324).ن نوشتار تنها از يز در اي ما ن
 .مييجو يخ ما استفاده شده است، بهره مينام چركس كه در فرهنگ و تار

. ميخوان يرا چركسستان م آن انيرانيا چركس است و ما اي 3ايركاسين مردمان سين ايسرزم
 متعلق به مورخ و جهانگرد معروف جهان ها چركس دربارة ي مستند و علميها ن نوشتهينخست

  نامي و. مالقات نمودها چركس سفر كرد و با ي است كه به منطقه قفقاز شمالياسالم، مسعود
 پرداخته است آنها  از آداب و رسوميف برخيا كشك نگارش كرده و به توصيرا كاشاك  آنها

 و بعدها 4يكاسق آنها  بهي، در متون روسيدر قرون وسط .)167 -164 ، صص1349، يمسعود(
. ك استيار نزديم بسي قدي در ارمن7 و گَشكي در زبان گرج6يگفتند كه به كاشاق ي م5كوسق
 شد مي گفته 9ايكاساخ آنها ونان باستان بهيدند و در ينام ي م8را كاساگ آنها زين) ها اُست(ها  آس

  .)Jaimoukha, 2005, pp. 11-19  و491 ، ص1372 ، المغربيحدود العالم من المشرق ال(
وجود آمده   به10خيه نام چركس احتماالً از واژه آنتيشناسان، وجه تسم  از چركسياريبه اعتقاد بس

ها  غهي اجداد آداناًيدر قفقاز دارد كه اح 11ها  آنت  به ناميك قوم ناشناخته و باستاني به يا اشارهاست، كه 
 در شمال ي مردماني معرفي برا13 گرفته شده است كه استرابو12ي زقويمين نام از نام قديد ايشا. باشند
 يوناني از نام يكنام چركس احتماالً انشعاب تر. استفاده كرده است آن اه و غرب قفقاز، ازي سيايدر

  ثبت شده استيوناني و يتوسط مورخان روم 1551 سارق است و در يمعن  بوده كه به14يكرختا
)Анфимов, 1993, c. 18(.  

 خواجه يخ مبارك غازاني با ارجاع به تارينورسكيشناسان مانند م قشر از اشارات يدر برخ

                                                 
1. Kabardians, Кабардинцы 
2.Northwest Caucasus, северо-западный Кавказ 
3. Circassia 
4. Kasogi 
5. Kossogh 
6. Kashagi 
7. Gashk 
8. Kasag 
9. Kasaxia 
10. Antixe 
11. Ants 
12. Zyghoy 
13. Strabo 
14. Kerxetai 
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ها بوده   از كشك)ا چهار كشكيچهار كس  (هلي، منظور از چركس، چهار قبين فضل اهللا همدانيدالديرش
به هر . اند كردهز بدان استناد ي نو مورخان متأخرسندگان ي از نوي كه برخ،)Mufti, 1972, p. 16( است
 ين اساميگر و همچنيكديها با   نامي برخيكي نزدي مختلف و حتهاي دوره گوناگون در هاي نامب يترت

 را ي از اقوام قفقازيارينة بسيشيح در مورد نام و پيق و صحياط دق كوچك، استنبيايك جغرافيفراوان در 
ن مشكل، عدم استفاده از نوشتار و يدر كنار ا .)197 ، ص1375، يعبداهللا خواف(  نهاده استابهام از يا در هاله

 به خصوصان اقوام قفقاز ي و فولكلور در ميات شفاهيا ضعف در ادبي و ينگار خيداشتن مكتب تار
  . كند يرو م  روبهمشكل را با ي، پژوهش علماه چركس
 هر كدام يم شدند كه برايه تقسي به چهار ناحها چركس، يات شوروي حةي اوليها سالدر 
 اي بالكار-نوي كاباردين چهار منطقه عبارت بودند از جمهوريا.  خاص وجود داشتينام رسم

 3)غهيآد(ا يگي آديجمهور ،2)س چرك- چاي قره(ا ي چركس-ي كاراچاي، جمهور1)بلغار -هقبارط(
 و يات قومظمات كه بدون مالحين تقسي ا.)Анфимов, 1993, c. 38( 4و منطقة شاپسوق

 هاي درگيري بعد موجب اختالف و يها سال در نظر گرفته شده بود، در يميط خاص اقليشرا
 يو فروپاش 1864 در سال 5ان جنگ قفقازي پايعني، مهم دو حادثة مياندر .  در منطقه شديقوم

 يپوشش.  قرار گرفته و فراموش شده بوديتوجه ي مورد ب6 منطقة چركسستان1991 در يشورو
 زي نيستيم كمونيو سپس رژبود  يده شده بود كه در ابتدا كار دولت تزاريكش آن ير رويناپذ نفوذ
ن بود ي ايزسا ين منزويج اي از نتا.(The Encyclopedia Islam, 1990, P. 817) تر كرد ميرا ضخآن 

 در .ل شدين تبدي خونيشاتق پنهان به منايها تنشن يها، ا ستين كمونيپردة آهن ياز فروپاشكه بعد 
كمبود  ن منطقهيمناقشات خون. اطالع بود ين منطقه بي از وجود اتقريباً غرب ياين هنگام دنيا

  .تر ساخت را روشن  آنيخي و تارياسي سيها نهي در زماطالعات
ن منازعات و يق از اي عميليدند، باور داشتند و نتوانستند تحليشن ي به هر آنچه ميربگران غ ليتحل 
 ي را به افكار عموميليها، دل يرين درگي سال از ا20ز با گذشت ي ناكنون هم يحت.  ارائه بدهندها تنش

بر ه به چچن در دساميورش روسي 1992در  7ناست آبخاز-شروع مناقشة گرجستان. جهان نشان ندادند
 و ي جنوبياي مناقشه اوستعلت بهه با گرجستان ي روسي نظاميريو سپس درگ 1999و سپتامبر  1994

نظام .  خود جلب نموديسو به را ها گاه در جهان شد و ني موجب شهرت منطقه قفقاز شمال8آبخازستان

                                                 
1. Kabardino- Balkaria or Kabarda-Balkar & Кабардино- Балкарская 
2. Karachay- Cherkessia or Karachay-Cherkes, Карачаево- Черкесия 
3. Adyghia or Adighe & Адыгея 
4. Shapsugh, шапсуг 
5. Circassian War or Caucasus War, Кавказская война 1817-1864 
6. Circassia 
7. Abkhaz-Georgian, Грузино-абхазский конфликт 
8. Абхазия 
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ز يآم  مسالمتيتسين برده و امكان همزي را از بييگرا  قوميها  نشانهبسيار تالش كرد تا ي شورواتحاد
 ،، مشكالت پنهانين حال بعد از سقوط شورويبا ا. وجود آورد  مختلف را بهيها تي و قومها ملت

شد و  يجاد رقابت قومي در منطقه موجب اي قوميها گروهن ي كه ارتباطات بيطور افتند، بهيناگهان نمود 
ز بود، اما هر يآم ها سال تنش  دهين كاباردها و بالكارها برايارتباطات ب . گشتيمنازعات پنهان، علن
 ي هم برايمورد مشابه.  پرداختندي لفظهاي درگيريشتر به يب 1990ل دهة يدو گروه از اوا

، 3ي به روسها قزاقن يمنظور از ا( 2ها كوساك. ها رخ داد  چاي قره در مقابل 1هاا و آبازها چركس
 يها قزاقاند و با   پراكندهيمالاه و قفقاز شي سيايه شمال دري كه در ناح است اسالويقوم
 گرفته شده ين واژه از كلمة قاچاق تركيباشند، احتماالً ا ي قزاقستان متفاوت مي جمهورييآلتا

غات يق تبلي از طري بعد از سقوط شوروها چركس كه يازاتيغه از امتي آديز در جمهورين) است
 يان قزاق خواستار انحالل جمهوريگرا ي از مليبرخ.  بودنديدست آورده بودند، ناراض ار بهيبس

  .)Barrett, 1999, p. 34( بودند 4ن كراسنوداريبه سرزم آن و الحاق
 يها نهي با زمي چندگانه از مردمي، اختالطي در هر سه جمهوري بوميها يژگيوجدا از 

 كه از نظر فرهنگ، اي منطقهد به مناقشات در يبا.  وجود داردي و قومي، مذهبيمتفاوت فرهنگ
ن سرشار از ي و همچن خاص دارديمي بكر و اقليعتي است و طبيخ و سنن كهن غنيرتا

ران واقع ي اي اسالميك جمهوري و استراتژي است و در حوزه منافع ملي اقتصادياندازها چشم
 . شتر شوديشده است، توجه ب

ن عدم ي و همچنها چركس ي و فرهنگيخي مناسب به منابع تاري عدم دسترسمتأسفانه
 نامناسب يها است چركسستان، در كنار برداشتين در عرصة سيادي بنيها ات و پژوهشمطالع
 يق و پژوهشي تحقگونه هيچز ي، موجب شده است كه در كشور ما ني و روسي غربيها نوشته
ن قوم ي از اي و فرهنگيخيشناخت تار. ران انجام نشوديگذار در منطقه و در اتأثيرن قوم يدربارة ا

 ارائه اند، موجب  را به خود اختصاص دادهي قفقاز شماليياية جغرافين ناحيترناآشنا كه بزرگ
  . منطقه خواهد شد اين   دريتر در مورد منازعات قوم ي علميليتحل

  

  نيمردم و سرزم
 شود ميده ينام)  كشور كهنيبه معن (6ي، به زبان بوم5 چركسستانيخين تاريسرزم

(Encyclopedia of Islam, 1990, P. 834). چركسستان با وجود منابع محدود يتجسم مرزها 

                                                 
1. Abazas & Абазины 
2. Cossacks 
3. Казак 
4. Krasnodar Krai, Краснодарский край 
5. Circassia, Черкеси 
6. Xekwzch 
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 در گاه چيهد مد نظر قرار داد كه ين نكته را بايا. ار مشكل استيض، بسي و مطالب ضد و نقعلمي
 به اداره يده اجتماعيچي پيها با ساختارها لهي وجود نداشته و تنها قبين دولت واحدين سرزميا
 منطقه را در دوران يخي تاريايم جغرافيست كه بتواني ممكن نبنابراين. پرداختند ين مين سرزميا

ش از آغاز جنگ قفقاز در يغه پي آديها زمينسر كه به اي منطقه توان ميتنها  .ميم كنيباستان ترس
اه ي سياين دري بيها زمينسرن شامل ين سرزميا. ف كردي را تعرشد ميان قرن هجدهم گفته يپا

در جنوب و ) البرز (2وس البربه خصوص قفقاز يها هكون يدر شرق و ب 1در غرب و رود سونژا
و  مربع لومتري ك000/100ن منطقه يا . در شمال بود3گورسكيتي پيها  كوبان و دشتيها استپ
 .)Горелик, 2002, c. 74( شد ميك چهارم منطقه قفقاز را شامل ي تقريباً

، )ها چركس و ها غهيكاباردها، آد (ها چركس همچون ين اقوام همگونين سرزمي در ا
 -بلغار(ها  ي كاراچا-ها، بالكار  چون اُستي به همراه اقوام ناهمگون5هاا آباز- و آبخاز4ها خياوب
 به ها چركس .)68 -58، صص 1363، يرازي شيعلو( كردند ي مي زندگها قزاق، تاتارها و ) چاي قره

 هر چند زبان هم را .اند ده، هم خانوايكي و ژنتيها از لحاظ زبانا آباز-ها و آبخاز خيهمراه اوب
ن خانواده يا. شوند يگر را متوجه ميكدي درصد از زبان 50 در حدود ي ولمند،فه يكامالً نم

  .)Jaimoukha, 2005, pp. 19-36(  معروف است6ي آبخاز-غهي به دستة آديزبان
ل ي گروه تشكاز دوآنها . ن ملت قفقاز بودندين بزرگتريت و سرزميزمان از نظر جمع آن ها تا غهيآد

دهندة سكونت در  ب نشانيترت  دلخواه بهيبند مين تقسيا. ي و غربي شرقيها چركس: شدند مي
له و دسته ين قبين دو انشعاب خود به چنديا. باشد ي شرق و غرب رود كوبان ميها زمينسر
ها منطقة  بودند كه كابارد7ها ي كاباردها و بسالنا؛ي شاخة شرقيلة اصليدو قب. شود مي يبند ميتقس

ن افراد چركس ين و پرتعدادتريقدرتمندترو ار گرفته بودند ي را در اختيك قفقاز مركزياستراتژ
 رسك ساكن بودندوگيتية پي و در اطراف ناحادر شمال غرب كابارد 8يلة بسالنايقب. شدند ميمحسوب 

)Горелик, 2002, c. 274(. شوند و  يده ميله ناميك قبي اكنون هم بود كه يطور له بهين دو قبياتحاد ا
 .  مانده استيتنها نام كاباردها باق

ن يغه بزرگتري آدلهي كه قبندل شده بودي تشكياريل بسياز قبا) ي غربيها غهيآد (ي غربيها چركس
، تعداد 1864 ه دريبعد از غلبه روس. )54 ـ 51، صص 1377گران، ي و دسنگيبن( شدند ميمحسوب  آن گروه

                                                 
1. Sunzha 
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3. Pyatigorsk 
4. Ubykh, Убыхи 
5. Абхазо-абазинская 
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 يون چركسيليك مي كه حدود شود مين زده يتخم. افتي كاهش يا الحظه به نحو قابل مها چركس
ار يزمان رقم بس آن  مهاجرت كردند، كه دري عثماني خود را ترك كرده و به امپراطورين مادريسرزم

 1860ل دهة ي كوچك در اوايها گروهصورت خروج  شتر بهي بها چركس مهاجرت يالگو.  بودياديز

ن آبخازستان و آجارستان و در ادامه، خروج يا و سرزميق درياز طر 1864 در يجمع و مهاجرت دسته
 هزار نفر كه 200كمتر از  .)Jaimoukha, 2005, pp. 19-36(  بودستميل قرن بي كوچكتر تا اوايها گروه

اه پخش ي سياي تا غرب و در1زداكوه مي گسترده از شرق و ناحاي منطقهدر قفقاز مانده بودند، در 
 . شدند

اه ي سيايك دريجاد شده در امتداد ساحل استراتژي ايها رور زمان مردم روس و قزاق شكافبه م
در دوران  .)Barrett, 1999, p. 89(  از سكنه شده بود، پر كردندي خالها چركس مهاجرت وسيله بهرا كه 

 در ها چركست ياكثر. م شدي تقسيادارمات ي با تقسياري بسي به واحدهاي، قفقاز شمالياتحاد شورو
 در ها چركسا، ينو ـ بالكاري كابارديب كاباردها در جمهورين ترتيچهار منطقه پراكنده شدند، بد

 ا قرار گرفتندي آبخازي و آبخازها در جمهورايغي آديها در جمهور غهيا، آدي چركس-ي كاراچايجمهور
)Горелик, 2002, c. 74(. شوند و تنها  ينمن نكته توجه كرد كه آبخازها چركس محسوب يد به ايبا

 .  گرفتندي جايبند مين تقسيباشند، در ا ي مها چركسخانواده  چون هم
 كل ، قابل اعتنابرآوردست، اما ي در دست ني در قفقاز شمالها چركس از تعداد يدر حال حاضر آمار

 درصد از 9ه، يت روسي درصد از جمع7/0 تقريباًن تعداد يا. كند مي نفر عنوان نونيليك ميش از يآنان را ب
 دهد ميل يت شمال غرب قفقاز را تشكي درصد از جمع20 و كمتر از يت قفقاز شماليجمع

)Jaimoukha, 2005, pp. 19-36(. يها تفاوتن بخش و ي به چندها گروهم يعالوه تقس ن ارقام كم، بهيا 
روند . باشد يه مي پهناور اقوام و ملل كشور روسياي در درها چركس ي گمنامي برايل مناسبي، دلياسم

 يكلطور  درصد در سال است، كه به3 تا 2طور متوسط  شان بهيها جمهوري در ها چركست يرشد جمع
ه، اردن، يه، سوري در تركها چركس از ياريجوامع بس. ه استيت در روسيشتر از رشد جمعيار بيبس

. ستيمشخص ن آنها قيرقم دق اما ،وجود دارندمنطقه بالكان ران و يكا، اي، آلمان، آمريبيل، مصر، لياسرائ
  .)с. 104Гордин ,2006 ,( باشد ير ميون نفر متغيلي مچهار تا سهن يب آنها احتماالً كل تعداد

  
  ي كنوناي منطقه يواحدها
ه، يون روسيدر مورد فدراس 1992را در سال  2اتحاد ه، معاهدننشي چركس يها جمهوري يتمام

كل  .)Хотко, 1999, c. 58( ب كردنديتصو 1994ه را در سال يون روسيجاد فدراسي كرده و اامضا
 و ي درصد از قفقاز شمال14باشد كه در حدود  يمربع م لومتري هزار ك35 تقريباً يمنطقة سه جمهور

                                                 
1. Mozdak, Моздок 
2. Federative Treaty  
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ن يدر ا .)Горелик, 2002, c. 81( دهد ميل يه را تشكيون روسيفدراسدرصد از  2ش از ي بيتنها كم
 :ميپرداز ي منشين چركس يها يجمهور يبخش به معرف

  
  اي بالكار-نوي كابارديجمهور -الف
 واقع شده است، از جنوب به گرجستان، از ي رود ترك در قفقاز شمالي در حوزة غربين جمهوريا

 و از شمال به ي شمالياي اوست-اي آالني از شرق به جمهورا،ي چركس-ي كاراچايغرب به جمهور
رد كه در ردة يگ يلومتر مربع را در برمي ك12500 در حدود يا هين استاوروپل محدود است و ناحيسرزم

كمتر از  آن تيجمع .)Хотко, 2001, c. 37( باشد يه ميون روسيهفتاد و پنجم از نظر وسعت در فدراس
، هفت شهر يه اداريمربع است و به هشت ناح لومتري نفر در هر ك70ت ي جمعيگون نفر و پراكنديليك مي

  . است1كينالچ آن تختيپا. شود ميم يشهرك تقسنه و 
ت، بالكارها ي درصد جمع55 وجود دارند؛ كاباردها ين جمهوري در اي اصليمسه گروه قو

 لي تشكت راي درصد جمع25) ها يني و اوكراها روس( ت و اسالوهاي درصد جمع15

ها،  ان، اُستيهودي مثل ي كوچكتري قوميها گروهن يهمچن .)Чирикба, 1998, с. 19( دهند يم
 ي و شمالي مركزي در نواحمعموالًكاباردها .  هم وجود دارندها قزاق و ها آلمانها،  يارمن

 ,Шеуджен) اند ان كوهستان پراكندهي و بالكارها در جنوب و در مكنند مي ي زندگيجمهور
1995, c. 136(.  
وجود  نان بهينش ه كوهيا و اتحاديه گورسكاي از تجزاالت خودمختار كابارديا 1926در سال 

ه و يبالكار تجز 1922ن در سال يهمچن .(The Encyclopedia of Islam, 1990, P. 325) آمد
الت ين ايا 1936در سال .  را به وجود آورداي بالكار-ونيه كاباردي، اتحاداوستن به كابارديبا پ
 گستردة بالكارها، يدهايپس از تبع 1944و در سال ارتقا يافت  مستقل يك جمهوري عنوان به

در . ر نام داديين تغي كابارديستيالي سوسيا به جمهوري بالكار-نوي كابارديستيالي سوسيجمهور
ن گرجستان يهمچن. وستي به گرجستان پين جمهوري از جنوب اية قابل توجهين زمان ناحيا
دا يز دست پينگوش ني ا- چچني جمهوري از قسمت جنوبي بر مناطقيكسانيط يحت شرات

ت سابق يت بالكارها، وضعيثيپس از اعادة ح 1956در سال  .)Хотко, 1999, c. 173( كرد
ل يا تبدي بالكار-نوي كابارديستيالي سوسي به جمهورني كابارديد شد و جمهوريدوباره تجد

 را كه ييها زمينسر گرجستان تمام  وش بازگشتنديه و كاشانه خود شده به خانيشد و قوم تبع
  .)с. 81Гордин ,2006 ,( م نمودي گرفته بود، تسلاختياردر 

 به ي قفقاز شماليها يجمهور  دري قوميها يوستگي با وجود پي شورويبعد از فروپاش
 يجمهور 1990ل دهة ي كه در اواديرس ينظر م به ، كابارد- و چركسي كاراچا-صورت بالكار

                                                 
1. Nalchik 
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نقطه نظر مشترك آنان با . دند مستقل شناخته شويا باي چركس-يا و كاراچاي بالكار-نويكابارد
 21 از يكي عنوان بها ي بالكار-نوي كابارديد كه جمهوريه سبب گرديون روسي فدراسيشورا

ر يه اتحاد جماهيخاطر مسئله تجز  موجود بهيها تنش. ون شناخته شوديفدراس آن يجمهور
م ي بالكار خواهان تنظياهال. دي و بالكار به اوج خود رسيا كاباردين اهاليب 1992 در سال يشورو
ح يها ترج  كابارديول. بودند 1944دشان در سال يت موجود قبل از تبعيشان مطابق وضعيمرزها

 .Хотко, 1999, c)  داشته باشنديداشتند، مذاكرات 1853 كه در سال يتينة موقعيدادند، در زم يم

ن اختالفات، يه اي و اختالف نظرها تاكنون ادامه دارد و در ساي لفظهاي درگيرين ي ا.(91
  . كردجاد يا را يگري مناقشات دها چچنان كاباردها و ارتباط با يان در ميگرا  اسالميريگ قدرت

من نبوده ي خوش ين جمهوري مردم اي براچنان آن ها چچنر ارتباط كاباردها با يان اخيدر سال
 راي، زدم آنظر بهرمنتظره ي در نگاه اول غ،كيبه نالچگرا  اسالمان ي كه حمله شبه نظاميطور بهاست، 
 ات در شمال قفقاز بود باثبيها جمهوري از يكي 2004ان سال يا تا پاي بالكار-نوي كابارديجمهور

)Job, 2004, p. 90(. آموخته  ا جوانان دانشي بالكار-نويدر كابارد 1990 يها سالل يدر همان اوا
ن ي را با ساختار مشخص و آئيت واحدي و مصر، جمعي مهم عربستان سعوديمراكز اسالم

ا ي بالكار-نوي كابارديرامون مركز اسالميپ 1993از سال آنها .  كردندتأسيسمقررات سخت 
ل يا تبدي بالكار-نوي كاباردي اسالميها  پژوهشمؤسسهن مركز به ي شدند كه سپس ايبند دسته
 با ، بودكشيدهطور كامل در مسئله چچن كنار  ن گروه كه خود را بهيا .)(Хотко, 2001, c. 84 شد

به اسلحه  دست ييادگرايل بنين داشتن پتانسيه و همچنيت روسيس و اداره امنيت پليآزار و اذ
ن گروه يك توسط ايشهر نالچ 2005 در ي نظاميريدرگ. وستنديطلبان چچن پ ييبرده و به جدا

ع ي رفقلةن نقطة اروپا، يان ذكر است كه بلندتريشا. )Чирикба, 1998, с. 118(.  شديسازمانده
  واقع شده استين جمهوري ايه كوهستاني متر در ناح5642با ارتفاع ) البرز( بروسال
  .زبانان را در منطقه حفظ نموده است يراني كه خاطرة حضور اينام .)117، ص 1376ان، يراحمديام(

   
  اي چركس-ي كاراچايجمهور -ب

 ياز جنوب با آبخازستان، از شرق با جمهور.  در حوزة رود كوبان واقع استين جمهوريا
مساحت . رز استم ن استاوروپل و كراسنودار هميا و از شمال با سرزمي بالكار-نويكابارد
ه يون روسيگاه هفتاد و چهارم وسعت در فدراسيمربع است و در جا لومتري ك14300 يجمهور
گاه ي هزار نفر است كه در جا550در حدود  آن تيجمع .)118، ص 1376ان، يراحمديام( رديگ يقرار م

مربع  لومتري نفر در هر ك32ت آن، ي جمعيه قرار دارد و پراكندگيون روسيهفتاد و سوم در فدراس
ن يتخت اي پا.شود ميم ي شهرك تقس نه، چهار شهر وية اداري به هشت ناحين جمهوريا. است
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 1934در ابتدا تا سال  آن بنا شد و 1804باشد كه در سال  ي م1 شهر چركسكيجمهور
 -ژُويبدان  1939ن سال تا ي و سپس از ا3مفيسول 1937تا  آن  و بعد ازشد ميده ي نام2نسكيباتالپاش
ن يگر اي مهم ديشهرها .)(Алексеева, 1971, c. 59 و )286 ، ص1367نر، يآك( گفتند ي م4چركس
 جنوب و يه كوهستاني در ناح6 و شهر تبرداي مركز استان كاراچا5راچاوسكااز ك  عبارتنديجمهور

 يسو ر بهين مسيه را فتح نمود و از اين ناحي ايكه شاه عباس صفو) البرز(در كنار كوه البروس 
  .)615  ـ611 ، صص1349 ،روملو( و )679 ، ص1350 ،تركمان( دي لشگر كشيقفقاز شمال

 كردند كه شامل تأسيس كوهستان را ي خودمختار شورو يها جمهور كيبلشو 1920در سال 
ا به ي چركس-ية كاراچاي دو سال بعد از هم جدا شده و ناحي بود ولي چركس و كاراچايها زمينسر

انت مانند يل خيها با همان دل ي دوم كاراچايان جنگ جهانيدر پا .)Алексеева, 1971, c. 70( وجود آمد
نشان بازگشتند و يبه سرزم 1957ت در سال يثيدة حابعد از اعآنها . د شدندي تبعي مركزآسيايبالكارها به 

 يجمهورن ي در اي اصلي قوميها گروه. گرفتند پس ان داده شده بود، بازي را كه به گرجييها نيزم
 درصد 36ها و  ي درصد نوگا3ها، ا درصد آباز11، ها چركسدرصد 17ها،  ي درصد كاراچا33عبارتند از 
 آنها انيم مي مستقي راه ارتباطيك هستند ولي به بالكارها نزدي و نژاديها از نظر زبان يكاراچا. اسالوها

 يشتر در نواحي و بكنند ميت صحب) ي كابارديعني (ي شرقيز به زبان چركسي نها چركس. وجود ندارد
  .)Алексеева, 1971, c. 70(  و در كنار ساحل رود كوبان اقامت دارنديشمال

  
  ايغي آديجمهور -ج

 از يكي 1991 در سال ين جمهوريا.  و كوبان قرار دارد7 الباي رودهايها غه در درهيآد
 ,Хотко(  بود9ك استاني 8ن كراسنودارين در سرزمي از اپيشه شد و يون روسي فدراسيها جمهوري

1999, c. 104(. ه مقام هشتاد و يون روسي هزار نفر است كه در فدراس500در حدود  آن تيجمع
 يگستردگ. مربع است كه رتبة هفتاد و هشتم را دارد  متر800/7 آن باشد و مساحت يكم را دارا مي

 ك شهر و ششي، ية اداري از هفت ناحين جمهوريا. باشد يمربع م لومتري نفر در هر ك65ت يجمع
 شد، از تأسيس 1858كه در سال  10كوپيما .)119، ص 1376ان، يراحمديام( ل شده استيشهرك تشك
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:  همچونين گروه نژادي متشكل است از چندين جمهوريا. غه بوده استيتخت آديپا 1936سال 
 درصد، 55) ها قزاق ها و يني و اوكرايها روس(هستند، اسالوها )  درصد30( نفر 150000ها كه  غهيآد
 دارا نشين چركس يها جمهورين درصد اسالوها را در تمام ي باالترين جمهوريا. ها و تاتارها يارمن
 ي منابع نفتيباشد كه دارا ي مي قفقاز شماليها يجمهورغه از جمله ي آد.)Хотко, 1999, c. 78( باشد يم

  .)267 ، ص1367نر، يآك(  استيعيو گاز طب
  

  وقة شاپسيناح -د
 واقع شده ايغي آدي و در غرب جمهور1ي شهر سوچيكياه در نزدي سيايه كه در ساحل درين ناحيا

 خودمختار در اي منطقه عنوان به 1930ن منطقه در دهة يا.  نفر دارد15000 در حدود يتياست، جمع
 شد و منحل 1941هر چند در سال .  بود2خوابايپس آن تختي شد و پاتأسيسن كراسنودار يداخل سرزم

 ,Хотко( ن كراسنودار استي از سرزمي و بخش نداردياسيت سيچ استقالل و هويدر حال حاضر ه
2001, c. 97(.  

  
  خ معاصر چركسستانيتار

پارلمان . جاد شديان چركس ايگرا ي مليها برا ن بهانهي، اولي شورويبعد از حوادث مسكو و فروپاش
 امضاه را ي روسيت ارضيپارلمان تاتارستان معاهدة تمامنگوش و ي ا-ا، پارلمان چچني بالكار-نويكابارد
 فراوان بر حفظ تأكيد و شدند مي خودمختار مانند سابق اداره يها يجمهور ين معاهده تماميدر ا. نكردند
 70ن رفتن يحال با از ب هر به .)с. 112-131 Гордин ,2006 ,( ه داشتيون روسي فدراسيت ارضيتمام

 روز 13، 1991در اول سپتامبر . ش بودي در حال افزاها جمهوريانه در يگرا ي احساسات ملمسيسال كمون
 ا منحل شد و با عجله اعالم انتخابات زود هنگام كردي بالكار-نوي پارلمان كابارد،يبعد از فروپاش

)Шеуджен, 1995, c. 62(.گذاشت و احساسات تأثيرر ملل قفقاز ي ساي اعالم استقالل چچن، بر رو 
 را تجربه نكرده ي دولت ملگاه چيهن ملل، ملت چركس بودند كه ياز جملة ا. ك كرديانه را تحريگرا يمل

  .)Горелик, 2002, c. 54( بودند
 ييتة اجراي كم از اعضاءيكي و ين قفقاز شمالينش ون مردم كوهيس كنفدراسي كه رئ3بوفي شانيموس

 ها چركس ي براياريرا نمونه و مع آن ت كرد ويكنگرة مردم كابارد بود، از استقالل چچن حما
 24در  .(Job, 2004, p. 33) د كننديله تقلئن مسي قرار داد تا از ايالمگر مردم قفقاز شيو د

ا ي خودمختار چركسيل جمهوريا تشكي چركس-ي كاراچاي در جمهورها چركس، 1991اكتبر 
 احزاب ياختالفات درون ها سال آن ب دريهر ترت   به.)Чирикба, 1998, с. 99( كردنداعالم را 
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 يفروپاشاز زمان .  به استقالل برسندها يجمهوراين  ،ه نگذاشتياست روسي و سها يجمهوردر 
م يطور مستق  ارائه شد كه بهها يجمهور به يشتري بياز جانب مسكو خودمختار 1991 در يشورو

 هم ي روي طوالنيها  دههي بود كه برايعدالت ي و انفجار احساسات پنهان از بيده جة سازمانينت
 يا از استان به جمهوريچركس -يغه و كاراچايه با ارتقاء آديون روسيان فدراسيدر پا. جمع شده بود

 وجود به نشين چركس يرسه جمهو 1992ب تا سال ين ترتيخودمختار موافقت كرد و بد
 كردند و امضاون شدن را ي معاهدة فدراسيهر سه جمهور 1992در  .)с. 61Гордин ,2006,(آمدند

غه ي آديا و جمهوري چركس-ياچا كاريجمهور 1993د در دسامبر ي جديدر رفراندوم قانون اساس
  .)Шеуджен, 1995, c. 79( ن مسئله را رد كردندي درصد آرا، ا39 درصد و 28ب با يبه ترت
 خواهانه در قانون ياز جمهوريك امتيصورت  ت بهيطور مشخص، ارجاع به حق حاكم به
ن بدان يا.  بماننديه باقي روسيصورت نواح  بهها جمهوري لحاظ نشد و موجب شد كه ياساس

كه  چنان آناوردند، يدست ن جانبه را به كي استقالل يد حق ادعاي جديها تيمعنا بود كه موجود
كه  نان حاصل كنديخواست اطم يمسكو م.  وجود داشتها يجمهور يبرا يدر دوران شورو

. شود ميه تكرار نيون روسي فدراسي برامجدداً، ي شوروي از دست رفتن امپراطوريويسنار
  .)Barrett, 1999, p. 37( داده شد آنها  حق استقالل بهيجا  بهي حق ادارة مسائل داخلن،يبنابرا

، گرايي ملي لهأمس بود و درك ي پس از شورويها سالت ي كه خصوصياسينان سيعدم اطم
 يها روس از ياريبس.  شدي در قفقاز شمالي و قومي نژاديها گروهتر شدن  منجر به مستحكم
 مثال يبرا.  استاوروپل و كراسنودار برونديتند تا به مناطق نسبتاً روسم گرفيساكن قفقاز تصم

 سال 10 يدادند ول يل ميا را تشكي چركس-ي كاراچاي درصد جمهور5/42 ها روس 1988در 
 يدر حركت مواز .)Jaimoukha, 2005, p 81-101( افتي درصد كاهش 36ن رقم به يبعد ا

  خود بازگشتنديها جمهوري مختلف به ي از نواحي از نژاد چركسيبرعكس، تعداد قابل توجه
)Чирикба, 1998, с. 18(.  

 يست توانست در جمهوريه آغاز شد، حزب كموني روسيانتخابات پارلمان 1993در دسامبر 
 .Чирикба, 1998, с( ت آرا شودي درصد، حائز اكثر9/28غه با ي درصد و آد5/38ا با ي چركس-يكاراچا

 يها  از رهبران فدرال كمكنشين چركس يها جمهوري و با آغاز جنگ چچن، 1994ل سال ي در اوا.)214
 ي بود از جانب مركز براي بدون شك تالشمسئلهن يافت كردند، اي دري فراوانياسي و توجهات سيمال
 كه روز غم و ي م21در .  دامن بزننديسم محليونالي به ناس، داشتندي كه سعيت رهبران محليت موقعيتقو
 يغامين پيستلي، )1864 در ها روساز  ها چركس شكست به علت( شده است يگذار  نامها سچرك يعزا

 از ياريبس . باشد1ان جنگ قفقازين سال پايم ي صد و سي برايا  مردم چركس فرستاد تا نشانهيخاص برا

                                                 
1. Circassian War, Caucasian War, Кавказская война 
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س تالش مردم چرك كه بود نيا دولت نظر .دردنك شركت مراسم نيا در مسكو، مرداندولت و ندگانينما
 هرگز بابت كشتار و ها روسالبته ، ر شوديتقد آنها د ازي بوده است و بايشان حماس ني دفاع از سرزميبرا

  .(Jaimoukha, 2005, p 81-101)  انجام ندادندي رسميچ عذرخواهين مناطق هيحمله به ا
خواه قفقاز  ي جمهوريها دولتكدام از  چيه وارد چچن شدند، هي روسيها  كه تانكيزمان

 يالملل نياد بيبن. نكردندر ي درگي نكردند و خود را با دولت مركزيت علني از چچن حمايالشم
وستند ي داوطلب به ارتش چچن پيتنها تعداد كم. رو بفرستدي چچن نيشنهاد كرد كه برايچركس پ

 يس جمهور چچن از برخي رئ1فيت جوهر دودايحما.  بودنديبانيهم پرسنل پشت آنها شتريو ب
به .  شدها چچن نسبت به ها چركس باعث خاموش شدن احساسات يان بالكار تا حدطلب هيتجز

و حال  شدند، يكي وارد جنگ چر، آشنا بودندي خود به خوبي محلي كه به نواحها چچنعالوه 
 ين نمونة همكاري اول.)с. 31Гордин ,2006 ,(  نداشتنديتين نظر مزي از ايمهاجمان خارجآنكه 
ا معاهدة ي بالكار-نويهنگام كه كابارد آن رخ داد، در 1995 مه 23 و آبخازها در ها چركسن ي بيرسم
در . د گرجستان شدي كه موجب اعتراض شدي كرد، حركتامضا را با آبخازستان ي و همكاريدوست

 يها جمهورين ين اي بي و تجاري، آموزشي علميهشت معاهدة همكار 1995 اوت 3
  .)Хотко, 2001, c. 93( ديب رسيتصوخوانده به  خواهر

غه و يست در آديحزب كمون. برگزار شددر قفقاز  يانتخابات پارلمان 1995در دسامبر 
 .Шагиров, 1999, c(  درصد آراء را به دست آورد40ا موفق عمل كرد و ي چركس-يكاراچا

دست  ك چهارم آراء را بهي» ه خانة مايروس«ا حزب طرفدار دولت ي بالكار-ونيدر كابارد .)153
ن در يستلي 1996 يهئژو در ياست جمهوريدر انتخابات ر .)с.19Гордин ,2006 ,(آورد 

 .روز شدي درصد پ51غه با حدود ي آدي درصد و در جمهور60ش از يا با بي بالكار-نويرداكاب
 .)Хотко, 2001, c. 15( روز شدي درصد پ61غه با ي در آد2وگانوفي به نام زها كمونيست يدايكاند

تا جاد شود ينكه دورة صلح و آرامش اي ايجا به 1996ه در جنگ چچن در يبعد از شكست روس
ثبات كننده  يل حوادث بيام بخشند، سي خود را التيها زخم تازه كنند و يمردم قفقاز بتوانند نفس
ا ي بالكار-نويدر كابارد آن ثبات شد و بعد از يدر ابتدا، اوضاع داغستان ب. شروع به رخ دادن كرد

چچن الهام  مسكو و طور خاص از ان آغاز شد كه بهيان شبه نظامي مي نظاميري و درگيثبات يب
  . شد ميگرفته 

 آن  كردند كه با توجه بهامضا 1997 را در ي توافقي چركسي سه جمهور جمهوررؤساي
ل يدر شهر چركسك تشك 1997ن جلسة شورا در نوامبر ياول.  شدتأسيس ي داخل پارلمانيشورا
ك يل يكه در ابتدا مشكوك بودند و از تشي روسيمردان مركزدولت .)Горелик, 2002, c. 109( شد
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ه متحد بود و ي طرفداران روسين توافق، براينكه ايبا ا.  وحشت داشتندي در قفقاز شماليون مركزيفدراس
ها  ي را كاراچايريگ ن موضعيشتريب. ل شدي تشكي و قومياسي، سيد اقتصادي از دية سه جمهورياتحاد

هر كدام از سه  .)Хотко, 2001, c.138(  در هراس بودندها چركسانجام دادند كه از هر نوع اتحاد 
 در مسكو و يندگان رسميگذار خاص، نما  قانونيها قدرت، ي دولتي، نهادهاي قانون اساسيجمهور

. زد ي لطمه نمي هر جمهوريه به استقالل داخلين اتحادي مستقل خود را داشت و ايحق ارتباطات خارج
 آنها تيز شكل گرفتند كه ماهيدم نهاد ن، چند سازمان مريمان سه جانبه رسمين پيب در كنار ايبه هر ترت

  . بودي و نژاديقوم
  

  مناقشات بالقوه در چركسستان
 بوده است و ياري بسيها و بالها  سال دستخوش آشوب200 مدت يشمال غرب قفقاز برا
 سال 50 ساله، 100بار  بتيبعد از جنگ مص. اند  بودهيدگان اصليب ديمردم به طور گسترده آس

 گرايي ملي ي براي، مردم فرصتي سال حكومت دوران شورو70ش از ي و بيركود دورة تزار
 رها ها روسسلطه  كه از ير احساس شد، زمانيي تغي براي فوريازين 1991در . دا كردنديپ

تصورات . وندندي بپيالملل ني ملل كوچك و تحت فشار كه به جامعة بي بود براي، فرصتندشد
رسند،  ينظر م  مختلف بهي از مردم كه از نظر نژاديبرخ.  دارد در مورد مردم قفقاز وجودياديغلط ز

  .ك گروه هستندي متعلق به يقومدر واقع از نظر 
ن مسئله ي ايدوران رو آن  است و دريراث دوران شوروياد مي به احتمال زين تنوع اسميا 
ل شده ي تشكييا و آلتيقفقاز يا خانواده زباني يشمال غرب قفقاز از دو دستة نژاد. شد مي تأكيد
 متشكل ي است و نژاد قفقازيبالكار و كاراچا، يتاتار، نوگا يها گروهرنده ي دربرگيينژاد آلتا. است

، ها چركس : كه عبارتند ازشود ميم ين گروه به چند دسته تقسيا.  استي آبخاز-غهياز گروه آد
ك يگر نزديكدي به ي و فرهنگي قوم،ين گروه از نظر زبانياكثر ا. ها، كاباردها، آبازها و آبخازها غهيآد

بسنده  ني به هم،ميرا ندار آنها ي و نژادي قومين مقاله قصد بررسيما در ااز آنجا كه . هستند
  . ميكن يم

 يارهايل شدند، از معي تشكي در آغاز دوران شوروي قفقاز شماليها جمهوري كه يزمان
 در ي اصليك از چهار گروه قومي چيه. شه استفاده شدق منايها  پخش كردن نطفهي برايميتقس

هر چند دولت .  نبودندي سازوكار راضو ن رونديا از اي چركس-يا و كاراچاي بالكار-نويكابارد
دادند، هر نظر  ي را به خود نمي و بومي هرگز زحمت مالحظة احساسات محليمردان شورو

حل  ك راهي. شدند ميه يتنب دهيا آن رواني و پشد مي يانه معرفيجو  نظر فتنهعنوان به يمخالف
 كه يطور  به،جاد شوندي همگون اين بود كه به صورت دو جمهوريه اي هر دو ناحيمنصفانه برا

ها در  ي در كنار هم و بالكارها و كاراچاها چركس كاباردها و ي و فرهنگي، زباني نژاديها رهيزنج
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   .(Хотко, 1999, c. 101) نديجاد نماي اي و مناطق خودمختاريگر جمهوريكديامتداد جنوب با 
مثالً .  وجود داردنشين چركس يها جمهوري ياسيم مناسب سي در مورد تقسيا مان نانوشتهيپ
ا ي چركس-ي كاراچايك كابارد است و در جمهوريا همواره ي بالكار-نوي كابارديجمهور جمهور سيرئ
ب ين ترتيبد. بات است و انتخاي به دموكراسيتوجه ينها بي و همة اشود مي انتخاب يك كاراچاي

ك يز در كنار يها ن غهيآد. پردازند ي خود ميها جمهوريت بودن را در ينة اقلي و بالكارها هزها چركس
 ار دارندي خود در اختي را در جمهوري دولتيها پست از ي اسالو و تعداد كممعموالًس جمهور يرئ

(Barrett, 1999, p. 104). آن  نامتوان مي وجود داشته است كه نيغرب قفقاز مشكالت همواره در شمال 
 وجود ي دائمي لفظنزاعك يها  ي و كاراچاها چركسن ين كاباردها و بالكارها و بيب. ديشه نامقرا منا
 .ده شده استي كشي نظاميريدرگ به به ندرت يدارد ول
 بعد از دوران ي حلزونيها رقابتبه خاطر  90مة اول دهة ي، در نيدي شديمناقشات قوم 
 90مة دهة يدر ن .)Хотко, 2001, c. 79( داد ي را ميت خصوصيرباچف به وجود آمد كه اجازة مالكگو

  كردهتصاحب را آنها يها زمين نيبهتر است شان ممكننگايد شدند كه همساين تهدي متوجة اها چركس

ر اقوام به يسا در مقابله با هجوم يادي زيگذار هيسرما ها جمهوري نيا در .برانند هيحاش به را آنها و
  .)Горелик, 2002, c. 106( شان انجام شديها نيزم

ه در منطقه، مسكو حضور يف اقتدار روسيبعد از مناقشات چچن و تضع 1998  سالدر
 داده شد و يشتريت بي حاكمياسيبه ارتش در مسائل س. ا كردي خود را در منطقه احينظام -ياسيس

 نظارت داشت آنها شد و وزارت كشور بر كارل ي تبدية نظامي به ناحها يجمهور يمرزها
)Шагиров, 1999, c. 13(. اكنون هم 90 پرآشوب دهة يها سال پس از يب قفقاز شماليبه هرترت 

، اختالفات 2008 و 2007در سال  نگارندهاساس مشاهدات  كرد و بري را به آرامش سپريچند سال
 كم دستا يده و ي به حداقل رسيننش چركس يها يجمهورغرب قفقاز و   در منطقة شماليقوم
ن نوع يخورد و مردم ا ي به چشم نميخياختالفات تار آن گريان عوام ديم  شد كه دري مدعتوان مي

رهمگون يان اقوام غيها م ازدواج. اند كرده در كشورشان را قبول ياسي سيم قوايساختار قدرت و تقس
  .ش استين اقوام با اسالوها روبه افزايا و اه ي با كاراچاها چركسمانند كاباردها با بالكارها و 

است ي آنكه سويژه به است، شدهن ملل و اقوام يان اينازعات ممن مسئله موجب كاهش يا
 .شود مي در آموزش و پرورش انجام يه به خوبي اقوام در روسيساز كسانيا ي و يساز يروس
ها و  بحثالبته . گويند مي سخن ن خودي و ملي محليها گر به زباني دي اكثر جوانان بوماكنون هم
ر يين تغيا. ر داده استييت خود را تغي شكل و ماهيده وليان نرسيانه به پايگرا يالت مليتما
باً اكثر افراد ي تقر.ت روس شروع شده استين در قفقاز و افتخار به مليت پوتيت از محبوبيماه
  .ندينما ي اشاره مي چركسيعنيد ت خوي و سپس به قومنامند مي جامعه ابتدا خود را روس يعاد
ف آغاز ا رمضان قادريريگ ن آرامش كه با خاموش شدن شعلة آتش جنگ در چچن و قدرتيا
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ا ي و اعالم جنگ آبخازي جنوبياي پاسدار صلح اوستيها گاهي گرجستان به پايشد، با حملة نظام
. بخازستان نمودگر در آي دير جنگي را درگها چركسروشن شد و  2008 اوتبه گرجستان در 

 اختالفات يطوركل به.  استيا به ارتش آبخازي چركسيروهايوستن نيت از پين اخبار حكايآخر
بر  آن تأثير در علل اختالفات قومى، اختالفات مرزى و توان ميو مناقشات در چركسستان را 

 وجود هاى اجتماعى، عدم ى اقتصادى، نابرابرى اقتصادى و شكافناكارآمدها،  تياقوام و مل
بالقوه  از مناقشات ي به برخزيردر  .)Горелик, 2002, c. 94(  نمودينهادهاى مدنى كارآ بررس

  :ميينما يدر چركسستان اشاره مو بالفعل 
  نشين چركس يها يجمهور در يرات مرزييتغ -
  ي در قفقاز شمالي مل-ياسيس دي جديجاد واحدهايا -
  گريكدي با ياسي سا چند واحديوحدت دوباره دو  -
  ي مادريها ني در سرزمي قوميها گروهسكان دوباره ا -
  هيه كراسنودار در روسيه از ناحيتجز غه وي آديجاد جمهوريا -
  غهيآد  كراسنودار به منطقهي ساحليانتقال نواح -
  كراسنودارن ي در سرزم1كوساك ياعالم جمهور -
  اي خودمختار چركسيش جمهوريدايپ -
  ي خودمختار كراچايش جمهوريدايپ -
   استاوروپلنيسرزماز  آن ةيو تجز اي چركس-يراچاا كياعالم جمهور -
  اي چركس-يراچاااز ك آن ةين و تجزي آبازياعالم جمهور -
  خودمختار ك واحدي عنوان بها كاباردا ي ني كابارديش جمهوريدايپ -
  ني و استقالل از كابارد بالكاريه جمهوريانيب -
  ايچركس -نويعنوان كابارد   تحتيك جمهوري جاديا -
  ايبالكار -يكراچاتحت عنوان  يجمهورك يجاد يا -
  اي بالكار-نويبه كابارد »زداكوم« با شهر ي شمالياي از اوستيانتقال بخش -
  كراسنودار منطقه يساحل ينواح و غهيآد ،اكابارد ا،يچركس :شامل بزرگ چركسستان كي اعالم -
  ايكاباردا و چركس ،ي شمالياينگوش، اوستي ا-چچن: شامل اي گورسكايجاد جمهوريا -
  گرجستان  وي از شوروييون مردم قفقاز و جدايش كنفدراسيدايپ -
  مستقليك جمهوري ليتشكا يه يبه روس آن از گرجستان و انتقال ايه آبخازيتجز -
  هي روسيدر دوما آن بيا و تصوياعالم استقالل آبخاز -
  

                                                 
1. Казак/ Cossack 
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  مذهب 
-Jaimoukha, 2005, pp 172(  استي حنفي و سنين برگرفته از نگاه تركين سرزمياسالم ا

 اسالم تأثير كه از يا د تنها نشانهي چركسستان نفوذ نكرد، شايها زمينسرعه هرگز به ياسالم ش .)190
 ينيزم بيا، سيه شده از ذرت، لوبي سوپ تهي كه نوع1»ريشي« است به نام ييعه موجود است، غذايش

ز روستاها  ايدر برخ) ع(ن ياد شهادت امام حسيره است كه در روز عاشورا به يو گوشت و غ
 يدر موزة مل» يا علي« با نوشتة ينجانب لباسي االبته. )Хотко, 2001, c. 106( شود ميخورده 
   2.شد ميدم كه مربوط به قرن نوزدهم ي دها چركس

 هستند، به استثناء ي حنفي  مذهب و از فرقهي قفقاز سنيها چركسگونه كه گفته شد  همان
 .)Бгажноков, 1983, c. 43( كنند مي ين زندگيدر ارتدوكس كه در كابايحي مسيگروه كوچك

 يأت معنويه.  نظارت دارندي در سه جمهوري بر مسائل اسالمي خاصيها و شوراها أتيه
 يگر ي مفتي رسميها  امامان چركس، به همراه ارگانيو شورا) 1989 به سال تأسيس(مسلمانان 

 .Jaimoukha, 2005, pp.137-156)( عهده دارند هبن منطقه يدر ا مسلمانان را يه، رهبريروس
كه  1994در طور مثال  داشته و به كننده از منازعات منطقه نقش آرام ي در برخي چركسيشوراها

  شدي نظامهاي درگيري مسلمانان مانع از يأت معنويان بالكار استقالل خود را اعالم كردند، هيگرا يمل
)Baddeley, 1908, p. 157(.   

 يبرا. دهند ي از خود هرگز نشان نميالت افراطي ندارند و تماي مذهب شور و حرارتها چركس
 از مدرسان ياريبس. دا نكرده استي پياسي سي  تاكنون جنبهنشين چركس يها جمهورين اسالم در يهم

شرق قفقاز را محل  ده شدند، شمالي كشيبه قفقاز شمال 1990 ي ل دههيانه در اواي كه از خاورميمذهب
 ي تندرو و افراطي ات كه فرقهيوهاب .)Хотко, 2001, c. 67( افتندي خود يها ام آموزش انجي برايبهتر

   .)Горелик, 2002, c. 91( افتيغرب قفقاز ن  شماليها جمهوري در يگاهيجا ست، هرگز
 قفقاز و غربي شمال در يم اسالمي و تعالين اعتقادات مذهبي است كه بين نظر ضرورياز ا
 را در شمال شرق ي و اجتماعي معنوي از زندگياسالم بخش كامل. مي قائل باشوتي تفا قفقازيشرق شمال
 موجود در يميد قدي از اسالم و عقايبيتركان ين ميدر ا. دهد ميل ي داغستان و چچن تشكيعنيقفقاز 
 ي برايدين مسائل را تهدي كه اها چركسن يد هرگز در بين عقايا. قت به وجود آمده استيه و طريصوف
 .Jaimoukha, 2005, pp) نيافت يگاهيآورند، جا ي خود به حساب مي زندگيميها و روش قد سنت

 -93 يها سالا در ي آبخازي غرب قفقاز در مناقشه ان در شماليحيتحاد مسلمانان و مسا ).(137-156
 انمسلمان .دنديجنگ خود يحيمس يآبخاز شاوندانيخو ي شانه به شانه مسلمان داوطلبان داد نشان 1992

 ,Гордин, 2000(  بودند به خود راه ندادنديحي مسعموماً در كمك به آبخازها كه يديچ تردي هيچركس

                                                 
1. Eshire 

 مشاهدات نگارنده از موزه ملي چركس در شهر مايكوپ جمهوري آديغه .2
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c. 94(. نرفتند مسلمان يها چچن به كمك ي داد و مسلمانان چركسيه در چچن روين قضيبرعكس ا.  
  

 بندي  و جمعگيري نتيجه
 را با توجه به شرايط جديد فروپاشي ناگهاني اتحاد شوروي، ايران را وا داشت كه سياستي

حفظ امنيت كشور و تماميت : اين سياست حول چند محور شكل گرفت. در قفقاز تدوين كند
 تيكيارضي آن، توسعة دو و چند جانبة روابط اقتصادي با كشورهاي نوپا، تأكيد بر اهميت ژئوپل

. اقوام و ملل منطقهايران از نظر ترانزيت كاال و انرژي، برقراري روابط فرهنگي و سياسي با 
نزديك با  همكاري در زمينه اين در را سياستشان كه گرفتند تصميم ايران مردان دولت اين بر عالوه

كرد كه  طور همزمان، سياست نزديكي به روسيه را دنبال مي اين سياست به. روسيه تنظيم كنند
اين . شد ميگيري  ياسالمي و بخصوص بعد از فروپاشي شوروي، كمابيش پ  از ابتداي انقالب

  .صورت كامل برقرار شود هاي موجود نتوانست به ها با توجه به ابزار و روش سياست
 فروپاشي شوروي، جمهوري اسالمي ايران سه  از سال15اكنون با گذشت بيش از  هم

سفارت در قفقاز داير كرده كه دو مركز آن در باكو و ايروان فعال هستند و مركز تفليس به 
قفقاز،  ، والدي قلعهدر اواخر دوران قاجار، ايران در ماخاچ. چنان فعال نيست ناگون، آنداليل گو

گنجه، باتومي، باكو، ايروان و تفليس داراي كنسولگري و حتي سفارت كبري بود و ارتباطات 
نبايد اين نكته را فراموش كرد كه در .  دولتمردان قفقازي داشت وفراواني با اقوام، سياستمداران

علت تازگي قرارداد تركمانچاي و گلستان، ارتباطات با قفقاز زياد بود و ايرانيان   زمان بهآن
از جمله اقوام قفقاز شمالي كه تأثير فراواني بر روي . رفت و آمد فراواني به اين منطقه داشتند

ذكر باشند كه داليل آن در متن اصلي مقاله   ميها چركسگذارند،  ملل و اقوام ديگر قفقازي مي
بنابراين ارتباط با اين قوم كه بزرگترين ناحية جغرافياي را در قفقاز شمالي در اختيار دارد . شد

قابل ذكر است . و با اكثر اقوام قفقازي همسايه است، در تأثيرگذاري در منطقه مفيد خواهد بود
 در  در چند روستاها چركسعلت حضور چند هزار نفري  ههاست كه ب كه دولت اسرائيل سال

  .كشورشان، ارتباطات فراواني با اين منطقه برقرار كرده و روابط فرهنگي داير نموده است
 كه دستگاه ديپلماسي جمهوري اسالمي استبه هر حال با توجه به حوادث اخير، الزم 

ايران، بازنگري در روش و عمل خويش در سياست قفقازي انجام داده و در منطقة قفقاز كه 
ات فرهنگي و تاريخي فراواني با ايران دارد را، مانند ساير نواحي ژئوپوليتيك ديرينگي و مشترك

 و كنند مياين در حالي ست كه تقريباً از تمامي اقوام قفقازي در ايران اقليتي زندگي . نگاه نكند
راهكارهايي كه اينجانب  .هزار نفر جمعيت دارند  كه در استان فارس تا دوها چركساز جمله 

 قفقاز هاي دولت بحث، با توجه به مطالعات ميداني و آشنايي با مردم و گيري نتيجهدر  توانم مي
  :باشد  جهت ديپلماسي قفقازي ايران ذكر كنم، به شرح ذيل ميها چركسشمالي و 
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هاي ايران در برخي از شهرهاي قفقاز شمالي از جمله در  داير كردن دفاتر و نمايندگي .1
  قفقاز  و والدي قلعهماخاچ

  سازي آثار و اماكن ايراني در منطقه چركسستان و قفقاز شماليباز .2
  هاي فرهنگي و دانشگاهي حضور در عرصه .3
هاي  هاي خودمختار قفقاز شمالي و بستن قرارداد در زمينه مردان جمهوري دعوت از دولت .4

  ...فرهنگي و هنري، اقتصادي، ورزشي و 
زبان فارسي در مدارس و شناسي و تقويت آموزش  بازگشايي دفاتر و مراكز ايران .5

  هاي قفقاز شمالي دانشگاه
  هاي ايران اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان بومي براي آموزش در دانشگاه .6
  بالعكس و ايرانيان تردد افزايش و خودمختار هاي جمهوري با اقتصادي مبادالت حجم بردن باال .7
هاي مردم   جمله سازمانهاي فرهنگي قفقاز شمالي از دعوت از استادان دانشگاه و شخصيت .8

  نهاد چركسي به ايران
شايان ذكر است كه اين راهكارها، در زمينة ديپلماسي عمومي بسيار راهگشا است و 

تمامي اين راهكارها در . برگرفته از نظرات شخصي نگارنده براساس مطالعات ميداني است
عهده خواهند  هايران بدراز مدت تأثيرگذار خواهند بود و نقشي فعال در ديپلماسي قفقازي 

سرنوشت  در طبع هب ندارد، مناطق اين با اي رابطه هيچ ايران ديپلماسي دستگاه كه اكنون هم .گرفت
 خواهد از معادله حذف و آبخازيا اين مناطق حالت انفعال گرفته و همچون حادثة اخير در اوستيا

 منافع .گذار است تأثير ما بر ممستقيغير و مستقيم صورت به رخدادها اين تمامي كه حالي در شد،
  .ملي ايران با اين مسائل از جمله امنيت در قفقاز شمالي و جنوبي گره خورده است
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