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 چكيده

ها از همان زمان كه در نتيجه  چچن. ه سه قرن است كه مناقشه چچن استمرار يافته است بنزديك
 سر در طلبي   -  استقاللسوداي ،آمد تا به امروزري، سرزمينشان به اشغال روسيه درهاي استعما جنگ
 نيز زآمي خشونت هاي اقدام به حتي و نكشيدند دست مبارزه از اي لحظه مقصود اين به نيل براي و داشته
ست كه آنها را در  اهاچچنطلبي  همين استقالل. شد سركوب شدت به روسيه سوي از كه شدند متوسل

اين پژوهش بر آن است تا علل و عوامل مؤثر بر بروز و استمرار . كند بين ساير اقوام روسيه متمايز مي
ها نسبت به  را چچنطلبي قوم چچن را شناسايي كرده و پاسخي براي اين پرسش بيابد كه چ استقالل

   كنند؟ ساير اقوام روسيه با خشونت بيشتري استقالل خود را پيگيري مي
 

 
 ها واژهكليد 

  ، روسيه، قفقازخواهي طلبي، چچن، آزادي مناقشه قومي، استقالل 
 

                                                 
  Email: apakatchi@gmail.com                                                                   مسئول مقاله *
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 مقدمه
. اند هاي بزرگ همواره دربرگيرنده اقوام و نژادهاي گوناگون بوده  تاريخ، امپراتوريطولدر 
دارند ، تركيب قومي و نژادي بيشتري اند داشته هم كشورهايي كه پيشينه امپراتوري امروزه

در اتحاد شوروي بعد از انقالب اكتبر  .دارداي  روسيه نيز چنين پيشينه). 279، ص 1380بشيريه، (
بر اساس ). 283، ص 1380بشيريه، (د گفتن  زبان سخن مي147 كه به  داشت گروه قومي185حدود 

 نفري اتحاد 290/938/469 درصد جمعيت 22/49 ، اقوام غير روس1990ژوئيه آمار در 
  . )8، ص 1376 كواليي،( داد شوروي را تشكيل مي

هاي   دوراندرهاي بسيار   با اقوام و مليت روسيه به عنوان كشوريبنابراين طبيعي است كه
ل قومي در ياهاي خاصي را در قبال مس تزاري، شوروي و پس از فروپاشي، سياستمختلف 

هاي  هاي متفاوتي در برابر سياست در مقابل، هر يك از اين اقوام نيز واكنش . باشدپيش گرفته
ها تن داده و  برخي از آنها به حاكميت بي قيد و شرط روس. اند  شده نشان دادهدر پيش گرفته

تلف در صدد طلبانه، به اشكال مخ  جداييهاي برخي ديگر از پذيرش آن سر باز زده و با اقدام
چون چچن همبه عنوان مثال، در بين واحدهاي قومي روسيه بعضي  .اند كسب استقالل بر آمده

اند و بعضي ديگر مانند  و تاتارستان همواره تقاضاي استقالل و ادعاي جدايي ملي داشته
 بعضياند و   از طرح چنين تقاضاهايي اجتناب كردهبه طور كاملچوكوتا و يا جمهوري مورداويا 

  .اند ديگر نيز همواره بين تقاضاي خودمختاري و استقالل كامل در نوسان بوده
عوامل اين و طلبانه  هاي جدايي ، تفاوت در سطح فعاليتاستاما آنچه كه جالب توجه 

طلبي  هاي جدايي ها با توجه به شاخص به بيان كواليي تاتارها، باشقيرها و چچن. اختالف است
خواهانه را در روسيه  شمارد، بيشترين ادعاهاي جدايي وسيه بر ميكه دانيل ترايزمن براي ر

 اما تاتارستان و باشقيرستان كسب استقالل را قرباني دستيابي به خودمختاري بيشتري .اند داشته
 در حالي كه ؛)170-173 ص، ص1381 كواليي و ديگران،( كنند  اقتصادي مي خودمختاريبه ويژه

 را از ي خودجانبه جداي  طلبي در روسيه بوده و به طور يك ترين مورد جدايي چچن افراطي
ها باعث شد تا اين جمهوري از تركيب ايالت  طلبي چچن  استقالل.فدراسيون روسيه اعالم كرد

بود كه  ها  ها و اينگوش  اينگوش تركيبي از چچن-ايالت چچن . اينگوش نيز جدا شود-چچن
 اين دو جمهوري از 1994در دسامبر . ايجاد شد توسط شوروي 1934براي اولين بار در سال 

ها به جدايي از روسيه و در  اينگوشنداشتن  تمايل ،دليل اصلي اين جدايي. يكديگر جدا شدند
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، ص 1380مصطفي، ( ها براي كسب استقالل و جدايي از تركيب روسيه بود مقابل تالش چچني
. فدراسيون روسيه به حساب آورد واحد 89چچن را بايد يك مورد استثنايي در ميان  165.(

  شوروينخست اينكه اولين جمهوري است كه به طور رسمي استقالل خود را از فدراسيون
دوم اينكه تنها جمهوري . اعالم كرد و براي استقالل خود به جنگ مسلحانه با مسكو پرداخت

سيون منعقد  بين مركز و واحدهاي فدرا1992كه در مارس (است كه تاكنون نه پيمان فدرال 
اي  جانبه گونه پيمان دو را امضا كرد و نه هيچ) شد هر يك تعيين هايشد و در آن حدود اختيار

خالف سران  در واقع چچن تنها جمهوري است كه سران آن بر.  استكردهبا مركز منعقد 
ها و مناطق با مركز مصالحه نكرده و استقالل سياسي خود را فداي خودمختاري  ديگر جمهوري

  ).188-189، صص 1381 كواليي و ديگران،( اند قتصادي بيشتر نكردها
ها و يافتن پاسخ براي  طلبي افراطي چچن از اين رو در اين تحقيق به دنبال تبيين استقالل 

 با خشونت ها در مقايسه با ساير اقوام فدراسيون روسيه اين پرسش هستيم كه چرا چچن
سؤال، ادعاي اين مطالعه اين است اين در پاسخ به  ؟دكنن بيشتري استقالل خود را پيگيري مي

طلبي قوم چچن به سه دسته قابل تفكيك بوده و  كه عوامل مؤثر در بروز و تشديد استقالل
ها و موقعيت ژئوپليتيك چچن به عنوان عوامل   اجتماعي چچن–سركوب سياسي: عبارتند از

ملي آنها، رشد عمودي اين قوم و ها به عنوان ويژگي   روح آزاديخواهي چچن،سياسي مؤثر
در اين مقاله ابتدا به  .بنيادگرايي افراطي به عنوان عوامل فرهنگي مؤثر و توسعه اقتصادي نابرابر

طلبي  اي از استقالل و تاريخچه معرفي قوم چچن و سرزميني كه اين قوم در آن سكونت دارد
طلبي و عوامل مؤثر در  استقاللسپس در بخشي كه به تبيين اين . قوم چچن پرداخته شده است

بندي  به جمعدر پايان . شوند  ميشتهها به آزمون گذا بروز و تقويت آن اختصاص يافته، فرضيه
 به طور حتم به اينكه چنين مسائلي توجهبا . و حاصل بحث ارائه خواهد شدمطالب پرداخته 

دود نشده و ناگزير، كل هاي تاريخي دارد، اين پژوهش از لحاظ زماني به دوره خاصي مح ريشه
  .تاريخ مناقشه چچن از زمان بروز آن تا به امروز را مد نظر خواهد داشت

  
   عوامل مؤثر بر مناقشات قومي:چارچوب نظري

ها عاملي مؤثر بوده  گيري و فروپاشي دولت مناقشات قومي هميشه در حيات سياسي، شكل
در خصوص علل و .  شده استنظران توجه خاصي به آن و به همين دليل، از سوي صاحب
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شوند،   مي منجرطلبانه هاي ملي استقالل گيري اين مناقشات كه اغلب به جنبش هاي شكل ريشه
تصور نابرابري نژادها و برتري يكي بر ديگري عواقب سياسي  .مختلفي وجود داردهاي  فرضيه

 ،قومي  چندژادي ون در كشورهاي چند .اي به همراه آورده است هاي عمده مهمي داشته و كشمكش
هاي   بروز كشمكشسببها   سلطه با توسل به نظريه حقوق طبيعي و برابري انسانزيرنژادهاي 

  . اند سياسي شده
. استهاي قومي بوده  ها و رنجش تسلط يك نژاد يا قوم بر دستگاه دولتي سرچشمه نارضايي

در . اي يافت بل مالحظه امپرياليسم به مفهوم مدرن نيز برخوردهاي نژادي اهميت قادورهدر 
هاي بزرگ استعماري و  اين عصر آگاهي نژادي و قومي افزايش پيدا كرد و در نتيجه مهاجرت

  مثلهمچنين عوامل ديگري. هاي گوناگون رو در روي يكديگر قرار گرفتند  نژاد،غيراستعماري
 رو در رويي  زمينه، افزايش جمعيت، فقر اقتصادي و يا سركوب سياسيدليلمهاجرت اقوام به 

هاي ملي و قومي تمايل به جدا شدن از كشور   همه اقليتپس. نژادها را افزايش داده است
قوت يا . ها به دولت به داليل مختلف متفاوت است ميزان وفاداري اقليت. اصلي را ندارند
هاي ملي نسبت به دولت مركزي به عوامل بسياري از جمله تعداد جمعيت،  ضعف اقليت
ها در ثروت ملي و غيره بستگي  مين، ميزان توسعه اقتصادي، ميزان سهم اقليتمساحت سرز

  ).279 -281، صص 1380بشيريه،(دارد 
 كهن در يك گروه را باعث هاي  هويت و احساس،گرايان  بسيج قومي، رهيافت كهندرباره

مي است،  پايگاه بالقوه بسيج قو،هاي قومي  كه تفاوتكند بسيج جمعي قومي دانسته و بيان مي
 و ها يه نيز نظربارهدر اين . كننده بسيج قومي نيست هاي قومي تضمين اما نفس وجود تفاوت

كننده موضوع مورد بررسي در اين  توانند تبيين هاي مختلفي وجود دارد كه به نوعي مي ديدگاه
ر آن را رهيافتي كه ابتدا هشت. ، نظريه استعمار داخلي استها يهاز جمله اين نظر. مقاله باشند
كيد دارد كه همبستگي قومي ممكن است در داخل يك جامعه أ بر اين نكته توي. تدوين كرد

اي ميان يك مركز فرهنگي متمايز و  هاي ناحيه  در نتيجه تشديد نابرابري،ملي در حال ظهور
 همبستگي و بسيج قومي را در مناطقي قابل ، اين رهيافت. آن تقويت شوداطرافجمعيت 
 ،1378احمدي، ( ندا شده  ند كه از نظر فرهنگي و اقتصادي بيش از ساير مناطق استثماردا ظهور مي

نخبگان هنگام بسيج . ها، نظريه رقابت نخبگان است يكي ديگر از اين ديدگاه 154-157صص .(
 منسجم طورهاي چندگانه گروه را به  نمادكنند تا  گروه قومي عليه رقبا يا دولت مركزي تالش مي

هاي  كنند كه اعضاي گروه نه تنها از يك جنبه، بلكه از جنبه در آورند و استدالل ميو واحد 



 27  طلبي قوم چچنعوامل موثر بر استقالل

 

. موضوع استكننده اين   تقويت، متفاوت هستند و تمامي عناصر فرهنگي گروهينمختلف با ساير
 عواملنيز يكي از ) 161-164 صص ،1378احمدي، ( المللي شدن قوميت و كشمكش قومي بين

ها در خلق  آننيروهاي خارجي در تحريك ايجاد كشمكش قومي و سهم مؤثر است و بر نقش 
طلبانه و گسترش  تجزيههاي  ثير عمده اين مداخله در ظهور حركتأ و هويت قومي و تگراييملي

  .كيد داردأ قومي تگراييمليانديشه 
 :نويسد قوم دخيل دانسته و ميآن در انسجام را قوم يك روالن برتون رشد عمودي و افقي 

شود  كشاند و اين امر سبب مي  مييهمسر گسترش افقي يك قوم آن را به سوي ازدواج برون«
به اين ترتيب پراكندگي قوم بر روي يك . هاي جديدي وارد قوم شوند كه افراد و گروه
  . »شود كه انسجام قومي به طور نسبي كاهش يابد سرزمين سبب مي

شود كه به داليل   در واقع زماني انجام مياين نوع رشد. شكل ديگر رشد قوم، عمودي است
هاي  يا داليل سياسي مثل وجود قدرت) ها ها، درياها، بيابان كوه(طبيعي مثل وجود موانع طبيعي 

 چنين قومي نتواند جا به جايي فيزيكي چنداني بر روي يك پهنه ،بزرگ در محيط يك قوم
. ه جغرافياي كوچك محدود باقي بماندسرزميني داشته باشد و در نتيجه مجبور باشد در يك پهن

 يهمسر هاي درون  اما ما شاهد ازدواج.يابد  ادامه مي به طور طبيعيدر چنين حالتي رشد قوم
 عمق ،گرد آمدن اين قوم در يك محيط و افزايش پيوندهاي خويشاوندي درون آن. هستيم

 محيط بيروني به شدت كند و مقاومت اين قوم را در برابر انسجام قومي را هر چه بيشتر مي
آميز   خشونتهاي درگيري درباره كه هايي هاز جمله نظري ).238، ص 1380 برتون،( دهد ميافزايش 

 بشري به دليل هاي درگيرياي از  طبق اين نظريه دسته. مطرح است، نظريه عامل انساني است
دهند كه  ن روي ميها به عنوان بخشي از فرايندهاي دروني آنا جويي انسان پرخاشگري و ستيزه

دوئرتي و (توانند ناشي از مسايل ارثي، نژادي، تربيتي، محيطي، شخصيتي و مانند آن باشند  مي
  .)419 -452، صص 1372فالتزگراف، 

  
  خواهي آن قوم چچن و تاريخچه استقالل وضعيت

ن به نشينا كرد، كوه اي چچني، زماني كه خداوند زمين را در بين اقوام تقسيم مي طبق افسانه
آنگاه خدا زميني را به آنها .  دير رسيدنددليلافتخار او بزمي را ترتيب داده بودند و به همين 
هاي قفقاز، ملت  كنون در كوه از آن زمان تا.اختصاص داد كه براي خود در نظر گرفته بود

جايي كه امروزه، قسمتي از قفقاز . دن، زندگي مي كنهستندنوخچي كه بيشتر به چچن معروف 
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در تاريخ . نامند مي» نوخچي«ها خود را  چچن ).Усманов, 1997, с. 28( رود شمالي به شمار مي
ها  ترك. ياد شده است» ار«و » تسانار«، »كيس تي«، »دوردزوق«، »ناخچي مات«هاي  از آنها با نام

ها  و لزگيها  »تساتسان «- ها ، اوستيها »شاشان «- ها ، كابارديها »ساسان«ها را   چچن،از قديم
 و در نتيجه تماس 18اين واژه با امال و تلفظ كنوني از قرن . ناميدند ها مي»چاچان«آنها را 

» ها وايناخ«ها اغلب با نام  در متون از چچن. ه استدشها متداول  نزديك اين قوم با روس
  .ياد شده است) به معناي ملت(» ها ناخ«و يا ) ملت ما: لفظ به لفظترجمه (

ها  كردند، اما از پايان قرن شانزدهم به بعد از كوه ها زندگي مي ست در كوهستانها نخ چچن
، 1587بر اساس گزارش سفراي شوروي در سال . ها استقرار يافتند پايين آمدند و در دشت
بقاياي كليساها حاكي از آن . ساكن بودند» سونژا«ها در ساحل رود  تعداد بسياري از چچن
)  از طريق گرجستانبه احتمال زياد(ها قبل از قرن هشتم  ز چچناست كه الاقل تعدادي ا

 ها برده شد ها به ميان چچن در قرن شانزدهم، اسالم توسط آوارها و كوميك. اند مسيحي بوده
   ).213 ص ،1366آكينر،(

شناختي ها از نظر نژادي و زبان  آلماني، معتقد است كه چچن ، مورخ مشهور1يوسف كارست
 قفقازي -زبان چچني به خانواده زباني ايبري. نشين قفقاز دارند ا ساير ملل كوهتفاوت فاحشي ب

زمين، پادشاهي ميتاني  هاي باستاني مشرق هاي حكومت تعلق دارد كه ريشه اين زبان در كتيبه
 ,Усманов)ده است ش، ثبت ) قرن قبل از ميالد9 تا 6(و اوراتو )  قرن قبل از ميالد14 تا 9(

1997, с. 29).  
آسياي  هزار سال قبل از ميالد در قفقاز و 3 تا 2حيات نژاد چچن از قوم باستاني هوري كه در 

به هر صورت، ريشه فرهنگ و دين باستان چچن به اين دوره . شود زيسته، آغاز مي صغير مي
هاي زبان و فرهنگ چچن   و در آثار مكتوب تمدن هوري است كه اولين نشانهگردد ميباز 

مبارزه . ها براي استقالل ادامه دارد  سال است كه مبارزه وايناخ300 نزديك به .شود يمشاهده م
 بيش از همه در 1785-1791هاي  ملي آزاديخواهانه به رهبري شيخ منصور در فاصله سال

 سال 300ها بيش از  ها با روس شود جنگ چچن  هنگامي كه گفته مي.تاريخ شناخته شده است
شود كه در آن   ميالدي در نظر گرفته مي1707 سال ،، مبدا اين تاريخبه طول انجاميده است

، 1382اوماالتوف، ( ندكردها در نخستين جنگ خود دژ تاركي روسي را تصرف و نابود  چچن
كه تنها بيست سال از مرگ شيخ منصور  هاي قرن نوزدهم در حالي در نخستين سال 45ص .(

                                                 
1.Iosif Karst 
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در آن هنگام فرماندهي .  برافروخته شدياچچنگذشت، بار ديگر آتش جنگ در سرزمين  مي
منفرد، ( ناميدند مي» شيطان روسي«ها او را  سپاهيان روس بر عهده ژنرال يرملوف بود كه قفقازي

گيرد و من تنها زماني  بينم خون چشمانم را فرا مي وقتي يك چچن را مي«. )21-23، صص1374
 اين سخنان كه بر پيكره )83، ص1382التوف، اوما( »آرام خواهم گرفت كه آخرين فرد چچن بميرد

يرملوف كه در ميدان اصلي شهر گروزني قرار داشت، حك شده بود، بيانگر ميزان نفرت او از 
  .ست اها چچن

، اما اين كرد آسا آرامش را در منطقه برقرار مي  برقهاي هيرملوف با خشونت و حمل
تر  هاي خصومت اهالي را عميق  و ريشهها در قفقاز به كين و نفرت عمومي دامن زد موفقيت

نشينان از  طلبي در شمال قفقاز، سبب باال رفتن ظرفيت قيام در كوه اين خشونت و افزون. كرد
 نبردهاي روسيه با ناپلئون، انترين فرماندهان ارتش تزاري، فاتح نام به. ها شد جمله چچن

العبور  صعبهاي  ي تسخير چچنيا و سرزمينامپراتوري عثماني و ايران دوره فتحعلي شاه، به نوبت برا
اي را به رهبري مشايخ نقشبندي  ها نيز خيزش تازه چچن. شمال قفقاز، راهي اين ديار شدند

همزمان هاي مقاومت  آوار، غازي محمد، حمزه بك و سرانجام شيخ شامل آغاز كردند كه سال
   .)21-28، صص 1374منفرد، ( بود رهبري شيخ شامل شاخص با

شامل موفق شد تا .  سال داشت به امامت برگزيده شد35 شامل در حالي كه فقط شيخ
د و ارتش چند هزار نفري تشكيل كنهاي قفقاز را براي مبارزه و در راه استقالل متحد  ملت
 1859 سال تمام با امام شامل بجنگد تا اينكه سرانجام در اوت سال 20روسيه مجبور شد . دهد

پس از شكست شامل آرامشي كوتاه  .)131، ص 1382اوماالتوف، ( آوردشامل را به اسارت در 
هاي جديد آغاز   موج ناآرامي1862-1863 هاي  سالدر فاصله.  ديري نپاييد البتهبرقرار شد كه

 آرامشي نسبي در ،هاي آخرين قرن نوزدهم و آستانه قرن بيستم تا انقالب اكتبر اما در دهه. شد
در پي .  سلطه حكومت مركزي سست شد،با وقوع انقالب بلشويكي. قرار بود شمال قفقاز بر

هايي به سوي اعالم استقالل  هاي شمال قفقاز گام روسيه در اغتشاش كامل فرو رفت و ملت آن
  .)48-51 صص ،1374منفرد، ( برداشتند

ها هنوز بسيار قدرتمند   بخصوص در ميان چچن،اي در اوايل حكومت شوروي، نظام طايفه
با لغو اين حق و جايگزيني . اي بود  استفاده از زمين بر اساس مالكيت مشترك طايفهحق. بود

آنان به راهزني پرداختند و . به مخالفت برخاستندبه طور جدي ها  چچن» مالكيت جمعي«
. )214-215، صص 1366آكينر، ( تر كرد   اوضاع را وخيم، گسترده سياسي براي تصفيههاي اقدام
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از جمله اوزون حاجي و ارتش سرخ  دان صوفيه به رهبري شيوخ نقشبندينبردهايي ميان مري
اوزون حاجي از جمله شيوخي . معروف شد» آخرين غزوات«در گرفت كه در تاريخ منطقه به 

بايد تمام كساني را كه از چپ به راست «: كه ها نفرت داشت و معتقد بود كه از تمام روسبود 
  ).55، ص 1374منفرد، ( »نويسند، اعدام كرد مي

 روسيه قوم درپس از حمله آلمان به شوروي به دستور مسكو چندين قوم، از جمله شش 
» درس عبرت« دسته جمعي و براي طورجنوبي كه مظنون به همدستي با اشغالگران بودند، به 

هزار  400در نخستين مرحله . اي تبعيد شدند  گستردهطورو به » مجازات «،دادن به ديگران
 كل 1944در سال ). 194، ص 1380برتون، ( ها بودند، تبعيد شدند مي روسيقربانيان داچچني كه 

هايي كه در جمهوري خودمختار داغستان  از جمله چچن و اينگوش(جمعيت چچن و اينگوش 
منطقه آنان . به آسياي مركزي و قزاقستان تبعيد شدند) كردند يا ساير مناطق شوروي زندگي مي

آكينر، ( ها به اسامي روسي تغيير پيدا كرد گذار شده و كليه اسامي مكان جديد واانبه مهاجر
   .)215، ص 1366

 همه اين مسائل ناشي از هراس استالين از وجود عناصر بيگانه در نزديكي مرزها به ظاهر
 ملي كه در يهاي ضد اسالمي او و الگوها به عالوه، واكنش. هاي تنش بود بخصوص در دوره

بازماندگان و كودكان . كرد نيز در اين مورد مؤثر بودند ه بسياري ديگر دنبال مي به همرا ونهان
هايشان به آنها باز   آزاد شده و زمين1957ها به وسيله خروشچف در  يبازماندگان اين تبعيد

اعاده حيثيت شد و توانستند » مردم مورد مجازات« بود كه از تمام 1989در نوامبر . گردانده شد
  .)195، ص 1380برتون، (  شوندمند هرهمل باز حقوق كا

هاي گالسنوست و پرسترويكا، طوفان سياسي  با روي كار آمدن گورباچف و اعالم سياست
هاي مسلحانه  شكار و مقاومتآهاي پنهاني به كينه  بسياري از خصومت. در شوروي آغاز شد

گر نقاط شوروي، تحوالتي  در شمال قفقاز نيز همانند دي.)68-69، صص 1374منفرد، ( تبديل شد
 بروز سببهاي جديد گورباچف فضاي سياسي مسكو را دگرگون كرد،  كه به صورت سياست

چون خواست خودمختاري همشده قومي و ملي شد كه برخي   سركوبهاي موجي از احساس
ارچوب واحدهاي اداري هها در چ ها و لزگي ها، كوميك ها، بالكارها، آديغه بيشتر قره چاي

داشته و برخي نيز همانند مناقشات  ي آرام به نسبتو آميز كنون بروز مسالمت ، تاموجود
  .اند هاي شديد و گسترده منجر شده ها با گرجستان به جنگ ست اوها و آبخازي
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هاي  كه عالوه بر تحمل خط مشي) و تا حدودي اينگوش(در اين ميان مللي چون چچن 
 را نيز مركزيآسياي  بهت ناشي از كوچ اجباري گرداني قفقاز، ضايعا كلي مسكو براي روسي

تا . تري نشان دادند هاي ضد روسي به مراتب شاخص ، گرايش)1944-56(تحمل شده بودندم
ژنرال جوهر دودايف قبل از .  به اعالم استقالل در چچن انجاميدموضوعحدي كه اين 

الم كرد و در آغاز  استقالل جمهوري چچن را اع1991فروپاشي اتحاد شوروي، در تابستان 
 درصد از آراي عمومي، موقعيت سياسي خود را در چچن 87 توانست با كسب 1991پاييز 

اين .  نقشي جدي داشت1993هاي قفقاز در سال  او در ايجاد كنفدراسيون خلق. دكنمحكم 
جنگيدند،  طلبان آبخازيا كه براي جدا شدن از گرجستان مي كنفدراسيون براي كمك به جدايي

در . هاي قفقاز بود هاي فدراتيو خلق هدف اين كنفدراسيون ايجاد جمهوري. كرد ش ميتال
، ص 1382جنايي، ( هاي قفقاز، جدايي چچن و اينگوش مطرح و تصويب شد هفتمين كنگره خلق

175.(  
 ديپلماسي پس از اعالم استقالل، هرج و مرج به شكل ملموسي اين جمهوري را فرا گرفت و

 هاي جه ماندن اقداميبا بي نت. مجريه روسيه و چچن نيز به بن بست انجاميدمذاكره بين قواي 
هاي نظامي و تهاجم گسترده   شايعه احتمال استفاده روسيه از اهرم1993ديپلماتيك و آغاز سال 

هاي مرزي بين چچن و اينگوش بهانه  چيزي نگذشت كه اختالف. به خاك چچن قوت گرفت
 و اين سرآغازي بود براي بحران )64-66، صص 1374راسخ، ( ار دادمناسب را در اختيار روسيه قر

 در حمالت« و دو دوره جنگ بين روسيه و چچن كه جنگ اول در زمان يلتسين كه 1994
كش، مزدور، قاچاقچي،   چون مافيايي، راهزن، آدمهايي ها آنها را به اتهام  عليه چچنخود

 توفيقي براي روسيه )195، ص 1380برتون، ( »كرد صوف ميموهمدست بيگانگان، خائن و غيره 
  .به همراه نداشت

 دولت هاي اي نسبت به اقدام  گستردههاي انتقاد) 1994-1996( در نخستين بحران چچن
 چچن ان دولت را وا داشت تا يك قرارداد صلح با مبارزها گرفت كه اين انتقاد صورت مي
دولتي مستقل، «اء شده، چچن به عنوان  طبق قرارداد امض).143، ص1381 كرمي،( امضاء كند

مدتي از امضاي اين قرارداد . ماند باقي » ارچوب فدراسيون روسيههكراتيك و قانوني در چودم
كردند  طلبي از مسكو پافشاري مي  چچني كه همواره بر جداييننگذشته بود كه گروهي از فعاال
اقدام  برگزاري انتخابات برايالمللي  ن نظارت نيروهاي بيبا 1997اعالم استقالل كردند و در سال 
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كردند كه در نتيجه آن اصالن مسخدوف كه با حاكميت روسيه بر چچن مخالف بود، به 
  . رياست جمهوري رسيد

. هاي انجام شده در روسيه، چند صد نفر كشته شدند گذاري اثر بمب  بر1999در تابستان 
 قرار داشت، با تبليغات 2000سال دولت روسيه كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري 

 هاي چچني نسبت داد، به طوري كه افكار عمومي گسترده، اين اعمال تروريستي را به گروه
هاي مسلح   گروه1999در ماه اوت . ها شد  جدي عليه تروريستهاي  خواهان اقدام،روسيه 

عبدالرحمان و حبيب چچن با هدف آزادي مردم داغستان از سلطه روسيه، به رهبري شامل باسايف 
 در .نشيني كردند عقب حمايت مردم داغستان نبود دليل به  البتهبه اين جمهوري حمله كردند كه

العمل شديد روسيه مواجه   دست به حمله زدند كه با عكس نيز بار ديگر1999آغاز ماه سپتامبر 
  .شد

كرد، با وعده حل   نخست وزير كه خود را براي انتخابات رياست جمهوري آماده مي،پوتين
 عنوان مبارزه با باگيري كرد و  بحران چچن از طريق زور، امور مربوط به بحران چچن را پي

 ان چچني و رهبرانتروريسم و اعاده كنترل بر جمهوري چچن گام به گام مرزهاي ميان مبارز
جنبش همچون باسايف، دولت منتخب رئيس جمهور مسخدوف و غير نظاميان چچني را از 

 سپتامبر، نيروهاي روسي از مرزهاي شمالي چچن عبور كردند و در 30در . ن برداشتميا
گاه نيروهاي روسي به سمت جنوب  آن. عرض چند روز يك سوم جمهوري را تصرف كردند

 آمريكا و اولويت 2001 سپتامبر 11حادثه .  و شروع به محاصره گروزني كردندهحركت كرد
رزمندگان حضور برخي از .  كردايجادرصت مناسبي براي پوتين  ف،پيدا كردن مبارزه با تروريسم

طلب در چچن و همچنين حضور نيروهاي چچني در  عرب در صفوف نيروهاي جدايي
كشورهاي   ب شد تا افكار عموميسبافغانستان در دوران طالبان و همكاري آنان با گروه القاعده 

  . ها بر انگيخته شود غربي عليه چچني
 به وقوع پيوست و طي آن 2002تر شهر مسكو كه در اكتبر سال أئگيري در تحادثه گروگان

هاي   تر شهر مسكو به گروگان گرفتند، از سوي مقامأمبارزان چچني عده زيادي از مردم را در ت
پسندي براي مقابله با  تبليغ شد و مجوز عامه» حادثه يازدهم سپتامبر روسي« يك مانندروسي 
 نفر از 160اين حادثه كه به كشته شدن بيش از . تيار آنان قرار دادهاي چچني در اخ  گروه

اميدها را براي دستيابي به يك  همه شهروندان روسي و تمامي گروگانگيران چچني منجر شد، 
اكنون به . )20-24، صص 1383واعظي، (آميز در بحران چچن به نااميدي تبديل كرد  حل صلح راه
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 شدت گرفتنند آتش زير خاكستري است كه در صورت رسد كه بحران چچن مان نظر مي
  . اوج گرفته و دامنگير روسيه شودبار ديگر ها، اختالف

  
  ها طلبي چچن عوامل مؤثر بر استقالل

توان عوامل مختلفي را به عنوان متغير مستقل مطرح كرد  ها مي طلبي چچن در تبيين استقالل
  :پردازيم كه به تفكيك به هر يك از آنها مي

  
 سينه تاريخ چچن انباشته از فشار، ظلم و استبداد : اجتماعي- سركوب سياسي-لفا

اي  هاي مركزي نيز ارمغان ويژه حتي تغيير حكومت. هاي مركزي نسبت به آنها است حكومت
ناشي از تحوالت » نوزايي« و 1917در نزد آنان پيروزي انقالب . ها به همراه نداشت براي چچن

، 1374راسخ، ( »جايي دشمنه ب تغيير حاكم كافر و جا«:  معني داشت شوروي تنها يك90دهه 
ها از  طلبانه چچن  با عنايت به اهميت اين جمهوري براي روسيه، هر گونه اقدام جدايي80ص .(

واقعيت آن است كه روسيه چچن را گذرگاهي . سوي روسيه به شدت سركوب شده است
ن آزادي و حاكميت يا استقالل خود را به دست اگر چچ. داند براي قفقاز و آسياي مركزي مي

به اين .  از آن تبعيت خواهند كردبه احتمال زيادآورد، ديگر مناطق قفقاز يا آسياي مركزي نيز 
صبري ( ها را سركوب كرده است دليل روسيه هر گونه حركت آزاديخواهانه از طرف چچن

ستالين و پيامدهاي آن، بارزترين نمونه  تبعيد گسترده اين قوم در زمان ا).36، ص 1376تبريزي، 
ها است كه خاطره تلخ آن هيچگاه از اذهان مردم چچن پاك نشده و آتش انتقام را  اين سركوب

  .در سينه آنها روشن نگاه داشته است
  
هاي اروپا  حلقه وصل ميان قاره«اي واقع شده كه   چچن در منطقه:تيكي موقعيت ژئوپل-ب

هاي بزرگ و كهن،  ن شمال و جنوب و شرق و غرب، محل تالقي تمدنو آسيا، پل ارتباطي ميا
»  جهان اسالم و جهان مسيحيت و يكي از مسيرهاي ترانزيت نفت و گاز به اروپاههمساي

تيك آن يلپمحسوب شده و اين امر خود بيانگر اهميت استراتژيك و موقعيت ژئو) 1382واعظي، (
طلبي  ز جمله عواملي دانست كه در ميزان استقاللتوان ا تيك چچن را مييموقعيت ژئوپل .است
 اهميت چچن را دو چندان كرده و حتي باعث ،اين موقعيت ويژه. گذار بوده است ثيرأها ت چچن
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 با در نظر گرفتن موقعيت اين جمهوري، در دامن زدن به ،شده تا كشورهاي رقيب روسيه
  . ثير بسزايي داشته باشندأمناقشه چچن ت

زيه چچن، توانايي روسيه در صدور نفت و گاز به بازار اروپا را به نحو  تجبه طور حتم
هاي انتقال نفت و گاز ميادين نفتي روسيه و  گيري كاهش خواهد داد، چرا كه خطوط لوله چشم

، روسيه به هر شكل ممكن در پي موضوعبا توجه به اهميت اين . گذرند قزاقستان از چچن مي
از طرف ديگر، استقالل چچن .  كنترل خود داشته باشددررا آن است كه همچنان اين مسير 

تاتارستان نشين روسيه و بخصوص  اي در ديگر مناطق مسلمان هاي زنجيره ممكن است به واكنش
تضعيف روسيه شده و سبب  ناشي از وقوع چنين مسائلي، هاي پيامد به طور حتممنجر شود كه 

  .به نفع رقباي آن خواهد بود
قامات كرملين، بعضي از كشورهاي منطقه نظير تركيه، عربستان، پاكستان و بر ادعاي مبنا

كنند با ناآرام  به ادعاي آنها آمريكا و تركيه سعي مي. كنند طالبان نيز به مبارزان چچن كمك مي
كه خطوط لوله ) داغستان و چچن(هاي حياتي اين كشور در مجاورت درياي خزر  كردن بخش

كند و يكي از مسيرهاي مطرح انتقال منابع انرژي  اين منطقه عبور مينفت و گاز اين كشور از 
حوزه خزر به خارج است، شاهرگ نفتي اين كشور را قطع كرده و زمينه را براي عبور خطوط 

  .)192، ص 1381كواليي و ديگران، ( لوله نفت و گاز اين حوزه از مسير تركيه هموار كنند
  
از » واگرا«طلبانه  هاي استقالل ها و انديشه وز جنبشاز جمله علل بر:  عوامل فرهنگي-ج

.  استسيستم حكومت مركزي كشورها، فرهنگ و آداب سنتي مردمان منطقه مورد نظر
هاي  از جمله معرفه» ضديت در برابر نژاد روسي«و » انتقام خون در برابر خون«، »ستيزي بيگانه«

را با » استقالل از بيگانه«و »  به خوداتكاي«قومي كه همواره سوداي . فرهنگي قوم چچن است
 از مهاجرت و خوددارياين قوم همواره با  .)81، ص 1374راسخ، ( خويش به همراه داشته است

كيد بر پديده أشود و ت  محسوب مي»االسالم دار«ترك سرزميني كه از نظر ايشان بخشي از 
دستي قومي را فراهم   تمركز جمعيت در سرزمين مادري و حفظ يكزمينه، »درون همسري«

همسري مانع از مستحيل   رشد عمودي اين قوم و در نتيجه، پديده درونبه طور طبيعي. اند كرده
ها شده و به عنوان عاملي مؤثر در حفظ انسجام  شدن فرهنگ آن در مواجهه با ساير فرهنگ

  .طلبي روسيه بوده است ها در برابر توسعه قومي چچن
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دهنده اين است كه آنان  ها نشان دست ماندن چچن و يكآمار باالي افزايش جمعيت 
 اند هاي سيبري نشده  جذب روس، حتي به مراتب كمتر از آنمركزيهاي آسياي  جذب مسلمان

اي هر چند سال هم كه زير يوغ  بديهي است كه هر ملت مستعمره .)166-169، صص1374منفرد، (
ين تالش از هر نسلي به نسل ديگر منتقل ا. كوشد تا استقالل خود را به دست آورد باشد، مي

 در خون هر ملتي كه به بردگي كشانده شده است، جاري ي ژنتيكطورشود و حتي به  مي
، 1382اوماالتوف، ( رود ها به شمار مي هاي ملي چچن طلبي يكي از ويژگي روح آزادي. شود مي

  .)82-83صص 
ها از مفهوم آزادي بسيار  چچنتوان پي برد كه درك  هاي فرهنگي مي لفهؤبا بررسي م 

در  .تر از آن است كه در انديشه بسياري از اقوام ديگر روسيه به طور سنتي رايج است گسترده
پرچم چچن به عنوان نماد اين جمهوري كه از سه رنگ سفيد، سبز و قرمز تشكيل شده، رنگ 

ست، در  اولكلور آنهادر سرود ملي اين جمهوري نيز كه يكي آز آثار ف. سفيد نشان آزادي است
 ,Усманов) شود ها و آزاديخواهي آنها نشان داده مي عنوان و محتواي آن ويژگي ملي چچن

1997, с. 33:(  
  مرگ يا آزادي

   اي به دنيا آوردچهما در آن شبي زاده شديم كه گرگي نيز ب
  صبح در زير صداي غرش شير، ما را نامگذاري كردند

  ما را پروراندندهاي عقاب  مادرانمان، در النه
***  

  ها، آزاد بزرگ شديم ما با عقاب
  ها و موانع با غرور غلبه كرديم و بر سختي

***  
  هيچگاه و پيش هيچ كسي ما مطيع و فرمانبردار نخواهيم شد

   به يكي از اين دو نائل خواهيم شد-مرگ يا آزادي
***  

  .ما فقط به خدا، ملت و ميهن خدمت مي كنيم
  

 موضوعشود، اما اين  در همان مصرع اول سرود ملي، از گرگ ياد مي كه باشدشايد عجيب 
 ويژگي دليلها به  دهنده منزلت اين حيوان نزد چچن ريشه در باور مردم چچن دارد و نشان
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 ها  باعث افتخار چچن وها براي گرگ ارزش بسياري قائلند چچن .فرد آن استه منحصر ب
 را  خودهاي خواهند بچه  زماني كه ميدليلهمين به . كنندست كه آنها را با گرگ مقايسه ا

 گرگ تنها حيوان دند معتقآنها. »!گرگ او را پرورش داده است«گويند كه  ، ميكنندتحسين 
ها گرگ در  در باور چچن. تر از خود حمله كند كند به موجود قوي ت ميأاي است كه جر درنده

گرداند و تا پاي جان  او رو بر نمي حتي در صورت شكست نيز از ،تر مواجهه با موجود قوي
تر را   پر واضح است كه آنها مبارزه گرگ با موجود قوي).Усманов, 1997, с. 37( جنگد مي

  .دانند تمثيلي از مبارزه خود در برابر روسيه مي
به (» Marsha vogiyla«: گويند ها به مخاطب خود مي در هنگام احوالپرسي و تعارف، چچن

به اين معنا كه حضور تو در اين مكان نويدبخش آزادي ) به زن(» Marsha jogiyla«و ) مرد
راهي آزاد برايت آرزو (» Marsha goyla«: شود در موقع خداحافظي گفته مي. كامل است

، گفته »سالم برسانيد«به جاي عبارت ). آزاد بمانيد(» Marsha joyla«: و در جواب) كنم مي
 Da«، عبارت »سالمت باشيد«و به جاي عبارت ) دي برسانيدآزا(» Marshalla doijtu«: شود مي

la Marshalla doyla «)كاربرد واژه آزادي در اين مسلم است. رود به كار مي) خدا آزادي دهد 
 پركاربرد كه هر فرد چچني ممكن است در طول روز بارها از آنها استفاده كند، هاي تعبار

 روس، شاعر پر آوازه ).Усманов, 1997, с. 34( ست ااه بيانگر اهميت اين مفهوم در انديشه چچن
ها را به تصوير   اساسي چچنهاي يتهاي خود خصوص ميخاييل يوريويچ لرمانتف در سروده

  :كشد مي
  هاي وحشي قبايلي هستند كه و در آن دره

  خدايشان آزادي و قانونشان جنگ است
***  

  .)48، ص 1382اوماالتوف، ( استدوستي در آنجا پايدار اما، پايدارتر از آن انتقام 
 

ها تا مغز استخوان باور دارند كه سرنوشت آنان اين است كه تا پاي جان   همه چچني
آنان . ندكنبجنگند و آخرين تالش روسيه براي انقياد قوم سركش و ناآرام آنان را خنثي 

يكي از . د را باز ستانن خودشده كشند تا آنكه آزادي غصب گويند دست از مبارزه نمي مي
 بارزترين وجه تمايز ،زبان. ها عالقه آنها به حفظ زبان مادري است هاي بارز چچن ويژگي

 نشانه تداوم استقالل قومي و فرهنگي ،تداوم زبان. فرهنگي و قومي ميان اقوام مختلف است
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ي نيز هاي مل مقايسه با ساير گروه  نه تنها در شمال قفقاز، بلكه در).282، ص 1380بشيريه،( است
به عنوان مثال  .اي خاص دارند هايي هستند كه به حفظ زبان خود عالقه ها از جمله مليت چچن

  .دگير ميزان عالقه به حفظ زبان مادري آنها با تاتارها و باشقيرها ، مورد مقايسه قرار مي
  

         دانند  مي خودهاي ملي كه زبان خود را زبان مادري درصد افراد گروه
  1970  1959  1926  مليت
  8/98  8/98  7/99  چچن
  2/89  92  9/98  تاتار
  2/66  9/61  8/53  باشقير

  144، ص 1374منفرد، : منبع                   
  خودهايي كه زبان خود را زبان مادري ياست كه درصد چچنبا توجه به اين ارقام روشن 

راي تاتارها سير نزولي ثابت مانده، در صورتي كه اين شاخص ببه طور تقريبي دانستند،  مي
 .داشته و براي باشقيرها اگرچه اندكي رشد داشته، اما با دو قوم ديگر قابل قياس نيست

  
هاي  هايي كه مليت  بر اساس شواهد، جمهوري: بنيادگرايي افراطي- عامل ديني-د

هاي اسمي مسيحي، بودايي يا شمني و  هايي كه مليت ، بيش از جمهوريدارندمسلمان 
سه جمهوري مسلمان تاتارستان، چچن و . دارندطلبانه  ، تمايالت جداييدارندرست پ موهوم

 استقالل  اما تاتارستان و باشقيرستان كسب.اند طلبي را داشته باشقيرستان بيشترين تمايالت جدايي
كواليي و ( كنند اقتصادي ميمختاري  خودرا قرباني دستيابي به خودمختاري بيشتري به ويژه 

   .)172-173ص ، ص1381ديگران، 
، اهالي انجام گرفتهايي كه پيش از فروپاشي اتحاد شوروي در آن كشور  آخرين بررسي

. تر از ديگر مسلمانان اتحاد شوروي به ثبت رسانده بود ها را مذهبي شمال قفقاز به ويژه چچن
ه قوم ها، نخستين اقدام گسترد ها نسبت به تظلم روس جهاد به عنوان بارزترين واكنش چچن

  .)82، ص 1374راسخ، ( شود كه علماي ديني پرچمدار آن بودند ثر از اسالم محسوب ميأمت
، 1366آكينر، ( ها برده شد ها به ميان چچن در قرن شانزدهم، اسالم توسط آوارها و كوميك

داغستان مركز مهم علمي و فرهنگي اسالم در اين دوره بود و تعداد زيادي از ). 213ص 
كه به ) 1384-59(» مريدها«آنها از قيام .  فراگيري علوم ديني به داغستان رفتندها براي چچن

بعد از . رهبري شيخ شامل در اواسط قرن نوزدهم صورت گرفت، فعاالنه حمايت كردند
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اين موضوع باعث شد كه تعداد زيادي . ها در آمد شكست قيام، سرزمين آنان به تصرف روس
 چندين بار ، و آنهايي كه باقي ماندند در برابر وضع جديدندكنها به تركيه مهاجرت  از چچن

هاي صوفيانه  در بررسي حيات معنوي قوم چچن، توجه به طريقت. دست به شورش بزنند
ثير شگرف داشته أها بر باورهاي ديني و تفكر سياسي اين قوم ت زيرا اين نحله. جايي ويژه دارد

هاي   شيوخ صوفي از جمله شيخ موتا فعاليت17در اوايل قرن ). 133، ص 1374منفرد، ( است
  ).Энциклопедиа, 2006, с. 375( خود را در چچن آغاز كردند

 به قفقاز راه يافتند و به سرعت حلقه نفوذ و اقتدار خود را گسترش 18 نقشبنديان از قرن 
هاي نقشبندي، پس از تصرف داغستان و چچن، به سازماني مخفي  ها و حلقه جنبش. دادند

 .)134، ص 1374منفرد، ( شدند  سيبري ميتبعيد به كه رهبران آن در صورت دستگيري ندتبديل شد
اي دارد و گاه به صورت رقيب  دومين طريقت صوفيانه كه در چچن نفوذ و اعتبار قابل مالحظه

 توسط چوپاني از ناحيه 1850 اين فرقه كه در دهه .شود، قادريان است نقشبنديان ظاهر مي
ه نام كونتا حاجي كيشي يِف در قفقاز شمالي رواج پيدا كرده بود، پس از دستگيري كوميك ب

 ).38، ص 1376صبري تبريزي، (  شامل را پر كردنبود، به سرعت خال ناشي از 1859شامل در 
اما در انزواطلبي آن نيز انديشه . بيني آن بيشتر به عرفان گرايش داشت تا جنگ و جهاد جهان

 مسلحانه را براي رويارويي روش اقتدار روس نهفته بود و در زماني كوتاه ضرورت مقابله با
  .با آن برگزيد

ها بسيار   در ستيز با نفوذ روس،شود طريقت ويس حاجي كه شاخه قادريه محسوب مي
گرفتند و با  آنان همواره از فعاليت در ساختن جامعه سوسياليستي كناره مي. افراطي است

 در حزب و سازمان جوانان حزبي و حتي طفره حضور نيافتنها،  روساجتناب از معاشرت با 
اينان حتي صحبت به زبان روسي . دادند رفتن از خدمت نظام وظيفه، مخالفت خود را نشان مي

 و آداب و رسوم مذهبي كه شعارهافرم اصلي  ).137-138، صص 1374منفرد، ( دانند را گناه مي
 جنبش مذهبي شيخ صوفي كونتا  ازمستقيم به طور، امروزه در چچن و اينگوش وجود دارد

 كونتا حاجي و ديگر وردها هاي انديشهگسترش و رواج .  گرفته استتأثيرحاجي و پيروانش 
ها از طريقت او منشعب شدند، سبب تغييرات دروني مذهبي قابل توجهي در ميان  كه بعد

 آغاز 1993ر قفقاز از سال نفوذ وهابيون د .شد) كوهستاني(جامعه مسلمان چچن ناگورنو 
 اصلي حامالن موالدي ادوگف، شاميل باسايف و خطاب از )315، ص 1382اوماالتوف، ( شود مي

هاي بهاء الدين محمد، ايدئولوگ   و ديدگاهها انديشه. روند ايده وهابيگري در چچن به شمار مي
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با تأثير استه بود، اصلي وهابيت در قفقاز شمالي كه خود از محيطي صوفي در داغستان برخو
. ثير آشكاري را در راديكال كردن منطقه گذاشتأ جنگ چچن تهاي  حوادث و اتفاقگرفتن از
 جديدي از جهاد برداشتهاي به جا مانده از او كه به نقد صوفيزم اختصاص دارد،  در خطبه

  ).Энциклопедиа, 2006, с. 360-358( شود استنباط مي
ثيرگذاري در أ جذب هر چه بيشتر طرفداران و ت،جامعه ايجاد شكاف در ،هدف وهابيون

صاحبان اصلي اين فرقه از صرف پول و . هاي سياسي موجود در شمال قفقاز بود جريان
 كردند مين ميأهاي مذهبي خود را از خارج از كشور ت  و پيككردند كوتاهي نميامكانات مالي 

هاي درون  ، تضادبار ديگر گسترش يافتگرايي  وقتي جريان اسالم .)315، ص 1382اوماالتوف، (
ها   تضاد،در طول اين دوران مهم و حياتي. به شدت افزايش يافت  مذهبي در جوامع اسالمي

» مردمي«و اسالم » بنيادگرا«) نامند آنگونه كه وهابيون آن را مي(» ناب«ميان حاميان اسالم 
 اخير، حوادث به وقوع تشديد شد و شكلي افراطي به خود گرفت كه اوج آن در ده سال

  ).Энциклопедиа, 2006, с. 360( پيوسته در چچن است
ب سب، 1999 و 1994هاي  طلبان چچني در سال دو بار جنگ و درگيري روسيه با جدايي

از نظر . دش شدن بخشي از اين جمعيت مسلمان و گسترش اسالم سلفي در اين كشور افراطي
 ،دانند روسيه خود را عضوي از امت جهاني اسالم ميآريل كوهن، بسياري از جوانان مسلمان 
هاي  بحران چچن باعث شد تا بسياري از گروه. تا شهروند سرزمين مادري خود روسيه

 چچني به انگراي مذهبي در سرزمين روسيه رخنه كرده و با قرار گرفتن در كنار مبارز افراط
طلبي   ترويج جداييبرايري جوانان هايي نظير قاچاق تسليحات و پول، به كارگي انجام فعاليت

  ).376-377، 1387كياني، ( نشين به جدايي از روسيه، مبادرت ورزند و تحريك نواحي مسلمان
بر اساس نظريه توسعه، در شرايط توسعه اقتصادي نابرابر بين قوم :  عامل اقتصادي-ه

ب سب ،ر توسعه يافتههاي قومي در ميان مردمي كه جامعه آنها كمت مسلط و قوم تابع، همانندي
در اين ديدگاه آنچه باعث بسيج مردم . شود  ميگراييمليهمبستگي شده و تبديل به نيروي 

شود، فقر واقعي آنها نيست، بلكه احساس نابرابري آن قوم نسبت به توسعه اقتصادي قوم  مي
  .)40، ص 1384جالئي پور، (مسلط است 

ر جمهوري خودمختار چچن يترين ذخا مهم نفت و گاز طبيعي از جمله ،از نظر اقتصادي
ترين بخش   مهم،است و با توجه به وجود مخازن نفتي، صنايع نفت و پتروشيمي و پااليشگاه

هواپيماهاي  درصد سوخت 90ها  بنا به ادعاي چچن. دهد صنعت را در اين جمهوري تشكيل مي
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 دارد اجتماعي پاييني -اما چچن سطح توسعه اقتصادي. شود مين ميأروسيه از اين جمهوري ت
هايي كه دولت مركزي روسيه از سرزمين آنها  كنند كه هيچگاه از ثروت ها ادعا مي يو چچن

   ).190-191، صص 1381كواليي و ديگران، ( اند كند، سهم مناسبي دريافت نكرده استخراج مي
  
   نتيجهي و بند جمع

ها از همان زماني كه  چچن.  به سه قرن است كه مناقشه چچن استمرار يافته استنزديك
هاي استعماري، سرزمينشان به اشغال روسيه در آمد، تا به امروز دست از مبارزه  در نتيجه جنگ

ست كه آنها را در بين ساير اقوام روسيه متمايز  اطلبي آنها بر نداشته و همين ميزان استقالل
طلبي قوم  استمرار استقاللهدف اين پژوهش آن بود تا علل و عوامل مؤثر بر بروز و . كند مي

ها نسبت به ساير اقوام  چچن را شناسايي كرده و پاسخي براي اين پرسش بيابد كه چرا چچن
پاسخ، با بررسي  كنند؟ براي رسيدن به روسيه با خشونت بيشتري استقالل خود را پيگيري مي

 را موضوعتوانند اين  ارائه شد كه پس از بررسي و اثبات بهايي ه و منابع موجود، فرضيها هنظري
  . دكننبه خوبي تبيين 

 روح آزاديخواهي، ،تيك به عنوان عوامل سياسي مؤثريسركوب سياسي و موقعيت ژئوپل
رشد عمودي قوم چچن و بنيادگرايي افراطي به عنوان عوامل مؤثر فرهنگي و نابرابري توسعه 

عنوان فرضيه و پاسخ به به عنوان عامل اقتصادي مؤثر به و مشكالت ناشي از آن، اقتصادي 
، مشخص شد كه بحران چچن زاييده پژوهشهاي  با توجه به يافته. ال تحقيق مطرح شدؤس

 كه ذكرشدهيك عامل نبوده و برآيندي است از مجموعه عوامل سياسي، فرهنگي و اقتصادي 
د تا آتش شها شده و باعث  طلبي چچن در كنار يكديگر باعث بروز، تشديد و تداوم اسقالل

  . به سه قرن همچنان روشن بماندنزديكاين مناقشه 
 واگرايي اين هاي  پيامدروسيه به اهميت و ضرورت حفظ چچن در تركيب فدراسيون و

طلبانه از   بوده و به همين دليل، هرگونه حركت جداييآگاهجمهوري براي فدراسيون به خوبي 
ها در كنار  ي چچن اجتماع-سركوب سياسي. شدت سركوب كرده استبها را  سوي چچن

 افراطي هايآموزه  گرفتن ازثيرأ ت با اقتصادي باعث شده تا آنهانيافتگي  توسعهمانندعواملي 
به  در ادامه اين بحران، برنده نفعاي  هاي و فرامنطق هاي منطقه  قدرتهاي دخالت وهابيون و

سل آتش انتقام را در جويانه دست زده و نسل به ن آميز و تالفي طلبانه خشونت  جداييهاي اقدام
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ها  طلبي، ويژگي بارز چچن خود زنده نگهدارند، به طوري كه ديگر روح آزاديخواهي و استقالل
  .كند بوده و آنها را در بين ساير اقوام روسيه متمايز مي
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