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  چكيده
ر بيشتر كشورهاي جهان اسالم شكل گرفته و به فعاليت هاي افراطي كه د امروزه از مهمترين جريان
 جمهوري . استدرهم آميختههاي سياسي   غرضهمچنان بااين جريان . پرداخته، جريان وهابيت است

خصوص در زمان  هاي اين جريان افراطي به خودمختار چچن هم از جمله مناطقي است كه از فعاليت
هاي متعدد و گوناگوني چون  جريان وهابيت با مكتب .بودبهره نوابط با روسيه، بيجنگ و تيرگي ر

از طرفي .  مخالف بوده و هيچگونه سازشي با اين آيين در طول دو قرن گذشته نداشته است»تصوف«
هاي رخ داده  شاهد نفوذ اين مكتب در اين سرزمين و تأثير مستقيم آن بر وقايع مختلفي همچون بحران

هاي مذهبي در چچن و نقش آنان در  كه بررسي اين جريانايي از آن ج .در سرزمين چچن هستيم
 چگونه بر »وهابيت« در پي پاسخ به اين پرسش است كه  اين مقالهبحران چچن مهم است، بنابراين
هاي مادي، معنوي، آموزشي و  رسد وهابيت از راه حمايت نظر مي به بحران چچن تأثير گذاشته است؟
دهد كه بدون  هاي مقاله نشان مي يافته. ، بر بحران چچن افزوده استترويج ايدئولوژي رهبران تندرو

طلبي،  افكني، افراط با تفرقهشك يكي از عوامل مهم و مؤثر بر بحران چچن وهابيت بوده است كه 
هاي رسمي، از نقش  هاي سياسي، مسلح كردن هوادارن خود و عدم پيروي از مقام دخالت در جريان

  .ردار بوده استاي در چچن برخو برجسته
 

 ها كليد واژه

   ، روسيهگرايي افراطي، افراط  هاي چچن، اسالم، وهابيت، جريان
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  مقدمه
اين جريان افراطي . تأثير نبوده است خصوص وهابيت بي هاي افراطي به چچن از جريان

هاي صوفي به مخالفت برخاست و رهبران آن  خصوص با طريقت مذهبي با اسالم رسمي و به
 وها عليه نيروهاي فدرال روسيه بر عهده داشتند  طلبانه چچن  در مبارزات استقاللمي مه نقش

. ها و مبلغان اسالم رسمي ايجاد كردند  براي مردم عادي و پيروان طريقتبسياريهاي  نارضايتي
هاي اوليه  شكل دموكراسي  و ساختار دولت آنها بهاند ردار بوده انسجام زيادي برخو ازها يچچن
هاي دولت  عنوان موانع بزرگ در مقابل تالش ون وسطي است و اين امر در طول تاريخ بهدر قر

 ,Leitzinger, 1997). آريستوكراتيك روسيه براي گسترش سلطه خود در اين منطقه بوده است

pp.164-168)   
پلماتيك، ي و نفوذ تدريجي آن در محافل د»وهابيت«قبل از فروپاشي اتحاد شوروي، جريان 

وجود آوردن فضاي باز سياسي  به. نظر قرار گرفته بود گو و تبادلو  گفت، بحث و بررسيمورد
 - نشين و رشد و گسترش بنيادهاي اجتماعي ويژه در مناطق مسلمان در سراسر اتحاد شوروي به

هاي  ها و حمايت  همكارينسبت منسجم، با  ها و تشكيالت به مذهبي همگام با ايجاد سازمان
اي در بين مسلمانان كه خواهان  هاي ويژه بعضي از كشورهاي عربي، جاذبهمادي و معنوي 

  . ست ااز جمله آنها »وهابيت«وجود آورد كه جريان  عنوان يك آيين برتر بودند، به اسالم به
 

  مباني نظري
هاي اسالمي  هاي پيدايش جنبش ها در تحليل شرايط و علت ترين رهيافت يكي از مهم

براي هر گونه بررسي جامع بنيادگرايي اسالمي معاصر . سياسي است -يمعاصر رهيافت اجتماع
هاي مذهبي انقالب يا  هاي رواني، معنوي، سياسي، اجتماعي و ظهور جنبش بايد در مورد ريشه

طلبانه جستجو كرد كه خواستار از بين بردن نظم رسمي موجود و ساختن جامعه  تجديد حيات
ها هم جامع و  يژه خود هستند، در نتيجه ايدئولوژي اين جنبشنوين بر پايه برنامه ايدئولوژي و

بحراني هاي رهبران در قبال شرايط  ها و عكس العمل قابل انعطاف و منعكس كننده پاسخ هم غير
 : داردنوع ششبحران از نظر دكمجيان  . است
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ضعف نظامي، نوسازي و  تضاد طبقاتي، بحران هويت، بحران مشروعيت، فساد و سركوب،
هاي ياد شده  هايي بنيادگرانه به بحران هاي اسالمي را پاسخ وي پيدايش جنبش. حران فرهنگب

  .)52، ص 1377دكمجيان، (داند مي
عنوان دو حركت بنيادگرايي بايد كنار هم قرار گيرند  آيا دو گرايش وهابيت و سلفيه به اما

تواند كنار هم قرار  و هم ميرسد كه اين د نظر مي صورت جداگانه آورده شوند؟ به يا اينكه به
از آنجا كه هر دو شعار بازگشت به سلف و گذشته را مطرح . گيرد و هم جدا از هم باشد

اما از طرف ديگر ما . كند، نقطه مشترك با هم دارند و از اين رو مي توانند در كنار هم باشند مي
در بخش نيروهاي متصل بينيم، امري كه حداقل  نسبت سلفيه را با تجدد محسوس و مستقيم مي

 ماندگي  عقب يك نوعبه صورت دقيقدر حالي كه در وهابيت . روشني مشخص است بهبه سلفيه 
  ).25-26، صص 1377دكمجيان، (گوني ندارد غير معقولي داريم كه نسبتش با تجدد هيچ هم

ي، ايدگر بنيااين دو بال «:نويسد  چنين مي»سلفيه«و » ها وهابي« عنايت پيرامون اختالف بين 
جويانه و انقالبي و  هاي پيكار  روش»سلفيه«به اين ترتيب كه .  از هم جدا شدندهابعد

 ).80-81، صص 1372عنايت، (»ندكارانه را در پيش گرفت  يك روال سخت محافظه»ها وهابي«
ها در تشديد حوادث نقش داشته  دالتي و تبعيض حكومت مركزي نسبت به چچنع چه بياگر

خود و  ر اصولي مبارزه براي رهايي از سلطه روسيه، بيگانه ستيزي، اتكاي بهاست، ولي از نظ
گران  بسياري از انديشمندان و تحليل .طلبي به فرهنگ مسلط مردم چچن تبديل شده است استقالل

 ستا ثباتي سياسي در بعضي از كشورها سياسي معتقدند كه وهابيت عامل اصلي ايجاد بي

(Bibikova, 1999, pp.48-52, pp.123-132; Atkin, 2000; Murtazin, 2002, pp.132-141). 

خصوص در مورد كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز شمالي صحت بيشتري   ادعا بهاين
هاي   اگر چه اسالم در شوروي در واقع ستيز بين برداشت(Knysh, 2004, pp.10-12).دارد

هاي   سخنراني پياپي درگري  و صوفيگري وهابيتقابل بين . از دين اسالم است» وهابي« و »صوفي«
خورد   ميچشم  ه از تاتارستان بشايميفف رئيس جمهور ازبكستان يا ا مداراني چون كريم سياست

 .كنند عنوان تهديد جدي موجود در كشورهايشان ياد مي كه از وهابيت به

اي مخالف، ه گران غربي و روسي معتقدند كه فعاليت اين حركت  اگر چه بسياري از تحليل
اجتماعي بود كه بعد از فروپاشي شوروي و سقوط  -بازتابي در مقابل شرايط بد اقتصادي

  .(Khabutdinov, 2000, pp. 24-26)  لنينيسم ايجاد شده بود- ماركسيسم
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  مسلمانان چچن
يكي اينكه بيشتر مسلمان حنفي .  ديني مسلمانان چچن دو خصلت مشخص داردهاياعتقاد

د در حوزه نظارت مركز مذهبي قفقاز شمالي و داغستان، مستقر در مذهب هستند كه خو
 آنها هاياعتقاد قلعه كه پيرو مذهب شافعي است قرار دارند، و ديگر اين كه در ماخاچ
از . جاي گذاشته است اي داشته و از خود تأثير شگرفي به هاي صوفيانه جاي ويژه طريقت
توان به طريقه نقشبندي منسوب به  ه چچن ميهاي صوفيانه مشهور و متداول در منطق طريقت

) چيالني(ي و نيز طريقه قادريه منسوب به عبدالقادر گيالني يالدين نقشبندي بخارا خواجه بهاء
  ).138و 127، صص 1374،  و بياتمنفرد(كه در عراق شكل گرفت اشاره كرد

اومت آنها در برابر دادن به انگيزه مبارزه و مق ها، گويا در شكل گرائي چچن  طريقتويژگي
ها نيز در   ميالدي مؤثر بوده است و روس20 و 19، 18 هاي هاي مهاجم در سراسر قرن روس
داستان مبارزات . اند ها را نسبت به اين ملت مبارز و مقاوم روا داشته ترين روش بد ،مقابل

ن حاجي قهرمانانه غازي محمد، شيخ شامل، كوشا حاجي، علي بيك حاجي، عبدالرحمان، اورو
. توانند آن را فراموش كنند ست كه نمي اها زد همگان و جزو خاطرات چچني و ديگران زبان

خواهي و   اسالم،حال ها را در گذشته و همين دليل رمز مقاومت و مبارزه مردم چچن با روس به
داده   متصوفه تشكيل ميهاي خيرا رهبران مبارزاتي را بيشتر شيدانند ز طريقت صوفيانه مي

  ).138و 127، صص 1374، منفرد و بيات(ستا
  

  وهابيت و چگونگي نفوذ در چچن
فرقه وهابيت منسوب به محمد بن عبدالوهاب مبتني بر اصول و عقايدي است كه به برخي 

  :شود از آنان اشاره مي
را ) ع(و ائمه ) ص(ها  زيارت قبر پيامبر از اين رو، وهابي.  عدم توسل به اوليا و رسوالن- 1

  دانند و معتقدند هركس اقدام به اين كار كند، مشرك است،  نميجايز 
  و اولياي الهي و صالحان،) ص( و ساختن بنا روي قبر پيامبرهار عدم تعمير قب- 2
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، از آيين اسالم منحرف شده و در دين ها ن قرگذربر اين باورند كه مسلمانان در ها   وهابي- 3
بر اين اساس بايد از اصولي كه .  مخالف استاند كه با شرع اسالم هايي نهاده خدا بدعت

  تعيين كرده است، پيروي كرد،) ص(پيامبر 
  شود، گناه محسوب مي... به حق محمد و :  مانندهايي  لفظ سوگند به رسول خدا و- 4
  ).176- 177، صص 1378گلي، ( تشييع جنازه و سوگواري جرم است- 5

 20مدت  آمريكا بعد از انگليس، به. دريزي ش  ميالدي پايه1950تشكيالت وهابيت از سال 
  :ها   به اين شرح است هاي وهابي برخي اقدام. سال حامي پيروان اين فرقه بود

ايجاد مساجد بزرگ و مدارس علميه در بيشتر كشورهاي جهان براي آموزش دادن  - 1
  نيروهايي كه آشنايي اندكي از اسالم دارند،

 اعزام مبلغان وهابي به مراكز اسالمي، - 2

 هاي مذهبي و سياسي،  به احزاب و گروهكمك - 3

هاي مذهبي جهت مسافرت به عربستان و  نگاران و شخصيت دعوت از استادان، روزنامه - 4
 هاي مالي به آنان،  كمكدادن

اختصاص بورس تحصيلي به دانشجوياني كه مايل به تحصيل علوم اسالمي در عربستان  - 5
 هستند،

  ).113، ص 1380 مسجدجامعي،(استفاده تبليغاتي در مراسم حج - 6
شوروي،   در اتحاد»اسالم ناب«دنبال هواداران   ميالدي به90 و 80رنيمه دوم دهه وهابيت د

شامل ) همراه اينگوش به( جمهوري خودمختار چچن. از داغستان به چچن انتقال يافت
 »اينگوشتيا»  و»چچنياي كوچك «،»چچنياي بزرگ«هايي بوده كه در گذشته به اسامي  سرزمين

هاي روسيه فدرال  اين جمهوري در منطقه قفقاز شمالي و در جنوب سرزمين. شدند يده مينام
هاي باز به  ها، از دشت دنبال تهاجم اقوام بيگانه، از جمله مغول ها كه به چچن. واقع شده است

ها  كوهو با پايان آن، از  16كردند از اواخر قرن  ها كوچ كرده و در آن مناطق زندگي مي كوهستان
 صص ،1366آكينر، ( ساكن شدند»سونژا«ها و از جمله بر كناره ساحل رود  به زير آمده و در دشت

214-213.(   
ذخاير نفت و گاز طبيعي در اين جمهوري قابل توجه است، با اين وجود، استاندارد زندگي 

 از  و برخي شواهد حاكيي قديميبقاياي كليساها. مردم چچن در سطح بسيار پاييني قرار دارد



 1389 پاييز و زمستان، 7مطالعات اوراسياي مركزي، سال سوم، شماره                                                                         156

ها به مردم چچن عرضه   توسط آوارها و كوميك16اسالم در قرن .  اين قوم است بودنكهن
  . ها نيز به اسالم گرويدند شد و سپس تحت تأثير آنان، اينگوش

هاي   و جنبشهاا تشديد تفكرهاي بيداري ي  سال1990 و اوايل دهه 1980اواخر دهه 
هاي   ساختاري سرزمينهاي  در پس تحول اتحاد شوروي بود كههاي طلب در جمهوري تجزيه

طلبي  با فروپاشي اتحاد شوروي جنبش تجزيه. اروپايي امپراتور شرق شروع به خودنمايي كرد
 روسيه فدراسيونسراسر قفقاز را فراگرفت و منجر به عاملي مهلك در برخورد با جمهوري 

اي نو، در پي آن بود تا  رههاي گذشته و در قد و قوا روسيه فدراتيو كه با كاهش مسئوليت. شد
هيچ شكل حاضر نبود تا در همين آغاز كار،  پا جاي پاي امپراتوري از ميان رفته بگذارد، به

به اين . دقدمي از منافع سياسي، اقتصادي، نظامي و استراتژيك سنتي خود در قفقاز عقب بنشين
فضايي بين درياي سياه تا هاي قفقاز،   قومي هر دو سوي رشته كوههاي هترتيب سايه شوم منازع

  .  آن محسوب شدهاي ههاي مناقش چن تنها يكي از كانوندرياي خزر را فراگرفت كه چ
صورت رسمي استقالل خود را از فدراسيون  جمهوري چچن اولين جمهوري بود كه به

در واقع چچن . روسيه اعالم كرد، و براي استقالل خود به جنگ مسلحانه با مسكو پرداخت
ها و مناطق با مركز  هوري است كه سران شورشي آن بر خالف سران ديگر جمهوريتنها جم

تقارن . اند صلح نكرده، و استقالل سياسي خود را فداي خودمختاري اقتصادي بيشتر نكرده
اول احساس ستم تاريخي توسط . دهد  طلبي چچن را توضيح مي چندين عامل جنبش استقالل

 در فرهنگ روس، سوم وجود  نشدنيار قوي و جذبمذهبي بس - مسكو، دوم هويت قومي
منابع غني نفتي و معدني در اين جمهوري و توسعه نيافتگي اقتصادي، چهارم واقع شدن در 

ها و  ليتيك و در نهايت تحريك برخورداري از موقعيت ممتاز ژئوپمرزهاي فدراسيون و
  .)190- 192، صص 1381 كواليي،(هاي خارجي دخالت

 1995- 6هاي  زماني كه در سال. س از جنگ اول با روسيه، قدرت يافتوهابيت در چچن پ
هاي  پست عليه نيروهاي روسيه شركت فعال داشتند و در دوران پس از جنگ نيز در جنگ

هاي مالي   حمايتآنها از. كليدي را در ساختارهاي نظامي و سياسي و مذهبي اشغال كردند
هاي مذهبي و سياسي خود را  قاط قفقاز فعاليتبردند و در تمام ن  سعودي بهره ميعربستان

كردند و تمام مسلمانان را  سوي خود جلب مي جوانان بيكار را بهها  ابيوه. دادند گسترش مي
  . انگيختند عليه نيروهاي روسي بر مي
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 باعث ايجاد موج مخالفت در بين مسلمانان چچن، داغستان، ها اديكالي وهابيهاي ر فعاليت
رهبران  .پيروان اسالم صوفي شد و بر ناامني و بحران در چچن دامن زدبرخي اينگوش و 

ف از جمله كساني بودند ايتندرو چچن همچون شامل باسايف، سلمان رادايف و موالدي ادگ
در بين اين رهبران تنها ماسخادف بود كه . پرداختند كه به حمايت آشكار وهابيت در چچن مي

 خود هاي هدفدليل نداشتن قدرت كافي نتواست به  بهبه مخالفت با وهابيت پرداخت اما 
  . دست يابد

  
  بحران چچن

هاي متفاوت و وجود نيروهاي درگير در استمرار بحران چچن نقش  اوضاع داخلي، ديدگاه
فرماندهان محلي از جمله بازيگران چچني هستند كه قدرت خود  .است  اي داشته تعيين كننده

ادامه مبارزه تا «شعار اصلي اين فرماندهان . اند كسب كردهرا بيشتر در دوران بحران چچن 
 - با طوالني شدن و تشديد نبردها، توانايي نظامي .  است»كسب استقالل كامل از روسيه

عملياتي و پايگاه اجتماعي آنان بيشتر گسترش يافت و به همين ترتيب از استقالل عمل 
 چچن و هاي هاي فرماندهان محلي در معادل ته و خواسهاي تمايل. يشتري نيز برخوردار شدندب

 نقش جدي دارد و ايجاد ثبات و تفاهم با روسيه بدون جلب رضايت آنها بسيار ،استمرار بحران
 )1-34، صص 1382واعظي، . ك .ر(دشوار است

 كه اعالم استقالل را براي 1991 نوامبر 30 پس از فروپاشي شوروي بعد از رفراندوم 
. ن داشت، هرج و مرج به شكل ملموسي اين جمهوري را در برگرفتجمهوري چچن به ارمغا

 - تندروهاي چچني و در صدر آنها ژنرال دودايف، رژيم شوروي در چچن1991پاييز 
.  به رسميت شناخته نشدمسكو و اعالم استقالل كردند كه توسط مردود خواندنداينگوش را 

يت قرار دادند چرا كه اين اقدام را اولين ها را مورد حما گرايان تندرو، حركت ملي چچن اسالم
  .دانستند قدم در راه استقرار يك حكومت اسالمي در چچن، مي

، شايعه احتمال استفاده روسيه از 1993 ديپلماتيك و آغاز سال هاي نتيجه ماندن اقدام  با بي
 مرزي بين خطچيزي نگذشت كه . اهرم نظامي و تهاجم گسترده به خاك چچن قوت گرفت

هاي زرهي آن در نقاط  ن و اينگوش بهانه مناسب را در اختيار روسيه قرار داد تا ستونچچ
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در پي عقد قرارداد بين چچن و اينگوش مبني بر به . آرايي كنند مرزي بين اين دو منطقه صف
، وگوهاي گفت  بين خود و همچنين در پي نتيجه مثبت1934 مرزي سال خطوطرسميت شناختن 

در بهار . و چچن نيروهاي نظامي دو طرف از خطوط تماس عقب نشستندنمايندگان روسيه 
هاي بين پارلمان و قوه مجريه چچن، دودايف با اعالم انحالل   پس از باال گرفتن مشاجره1993

نظامي پارلمان و دولت، همچنين استقالل حكومت جمهوري، وضعيت فوق العاده و حكومت 
  ).175-176، صص 1382جنابي،(در اين جمهوري برقرار كرد

 مشاجره بين روسيه و چچن باال گرفت و يلتسين به استفاده از اهرم نظامي 1994با آغاز 
هاي  ه از راه جمهوريدر اواخر پاييز نيروهاي نظامي روسي. براي سرنگوني دودايف تهديد كرد

را اي  در سه محور تهاجم نظامي گسترده) اينگوش، اوستياي شمالي و داغستان(همسايه چچن
دودايف در نخستين روز تهاجم نظامي روسيه عليه اين . سوي اين جمهوري آغاز كردند به

يك روز پس از . كرد و مسلمانان سراسر جهان را به ياري طلبيداعالم كشور، جهاد مقدس 
ي اوستيا آغاز  بين روسيه با رهبران چچن در جمهوروگوهاي گفتآغاز تهاجم نظاميان روسيه، 

  .شد
وجود عدم موفقيت نظاميان خود در سرنگوني حكومت دودايف، دولت آينده اين روسيه با 

اف، عضو شوراي جنبش دموكراتيك چچن و رئيس  جمهوري را به رياست سالم بيك حاجي
ها تالش و تهاجم  نظاميان روسيه پس از هفته. كنگره دمكراتيك قفقاز شمالي، تعيين كرد

 كاخ رياست جمهوري چچن 1995روزهاي شروع بهار جانبه، سرانجام موفق شدند تا در  همه
نامه نهايي كه پس از  توافق. را كه سمبل مبارزه مدافعان بود، به تصرف خويش درآورند

  طوالني بين نمايندگان چچن و روسيه به امضا رسيده بود، از سوي دودايفوگوهاي گفت
 چچن از جمله اصالن كيد برخي از مهمترين رهبرانااعتبار اعالم شد و با وجود ت بي

نامه، دودايف همچنان بر ادامه جنگ عليه روسيه  ماسخادوف و شامل باسايف بر رعايت توافق
با خروج تدريجي نظاميان روسيه از خاك چچن ورود بازيگران جديد، از جمله . اصرار داشت

 از 1995 روند صلح در پاييز وگوهاي گفتف به صحنه سياسي چچن، ا روسالن خاسبوالت
  . شدت بيشتري برخوردار شد

در همين زمان دوكازاوگايف، رئيس سابق دولت موقت مورد تاييد روسيه در چچن، در 
جريان انتخاباتي كه از سوي غالب مبارزان چچني تحريم شده بود، به رياست جمهوري چچن 
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 صلح وگوهاي گفتاي از تداوم جريان   در شكل آميخته1995هاي پاياني سال  ماه. برگزيده شد
هاي نظامي پراكنده براي چچن به پايان رسيد و اندكي بعد با مرگ جوهر دودايف بر  و درگيري

شوراي .  گرفت  چچن را در بر1996سرد  اثر تهاجم موشكي روسيه به پناهگاه وي، بهار
 وگوهاي گفت با حضور يانداربايف.  را به جانشيني دودايف برگزيد»خان يانداربايف زليم«چچن، 
چچن با سرعت و قوت هر چه بيشتر جريان يافت و سرانجام دو طرف دعوا با برقراري صلح 

  . آتش بس، مبادله اسرا را در دستور كار خود قرار دادند
در پي اين موضوع و با نزديك شدن زمان انتخابات روسيه، يلتسين وارد گروزني شد و 

يانداربايف رسيد؛ اين تقويت  خان زليمقرارداد آتش بس رسمي به امضاي مستقيم يلتسين و 
بنابر قرارداد امضا شده،  .زد  بود كه در آن، ديپلماسي و نه جنگ، حرف نخست را مياي شيوه

در . ماند  باقي مي»دولتي مستقل، دموكراتيك و قانوني در چارچوب روسيه«عنوان  چچن به
 و همكاري اروپا  با انتخاباتي كه به همت سازمان امنيت»اصالن ماسخدوف«، 1996دسامبر 

برگزار شد و بر اساس قوانين فدراسيون روسيه، از سوي مردم به رياست جمهوري خودمختار 
اما در همين حال، باسايف، رادويف و ديگر فرماندهان ارشد نظامي كه در . چچن انتخاب شد

  جنگ با روسيه شركت داشتند، ارتش خود را حفظ و قوانين خاص خود را اعمال كردند
  ).176-177صص  ،1382ي، جناب(

 بحران جديدي در 1999با ورود بيش از هزار نيروي مسلح از چچن به داغستان در اوت 
گراي تندرو به رهبري شامل باسايف، از فرماندهان  شبه نظاميان اسالم. منطقه قفقاز آغاز شد

 مدت كوتاهي تصدي پست نخست وزيري را نيز داشت، ارشد نظامي چچن كه در گذشته به
خطاب، مرد مهم و كليدي جنبش وهابي در منطقه، عمليات چريكي خود را ) عمر(اميرهمراه  به

هدف اين عمليات برقراري حكومت اسالمي در داغستان و . در جنوب داغستان شروع كردند
  .  روسيه اعالم شده بودسلطهرهاسازي اين جمهوري از زير 

ه افراد محلي آن را تشكيل داده بودند، نيروهاي فدراسيون روسيه و واحدهاي دفاع ملي ك
نيروهاي باسايف را از مواضع خود عقب راندند و بدين ترتيب، اولين مرحله جنگ پايان 

هاي روسي بالفاصله پس از عقب نشيني با مردم روستاهاي مسلمان نشين منطقه  يگان. يافت
انان را در داغستان هنگامي كه نيروهاي روسيه مواضع نظامي مسلم. بويناكسك درگير شدند

اين بار .  سپتامبر براي دومين بار دست به حمله زدند5بمباران كردند، نيروهاي باسايف در 
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نيروهاي فدرال و نيروهاي . حمله در منطقه نووالسكيو، واقع در شمال منطقه قبلي نبرد، رخ داد
، صص 1382 جنابي،(مقاومت محلي همچون گذشته به مقابله با رزمندگان چچني پرداختند

 با روي كار آمدن پوتين به صحنه سياسي تغيير كرد و جنگ روسيه با ها اين جريان. )179-178
  . مشروعيت يافت»متروريس« با عنوان  جنگ ها به چچني

   
  وهابيت بر بحران چچن تأثير

 در اتحاد شوروي، در اين كشور نوع ارتباط با 1980با شروع ليبراليسم در نيمه دوم دهه 
اي با استفاده از عنوان اسالم ناب شروع به گسترش و تبليغ اسالم  عده.  تغيير يافتمذهب

آنها با . اي الهي بودند پيروان اين جريان خواستار جامعه. راديكالي در اين كشور كردند
مخالفت برخاستند و هر چيز جز قرآن و سنت را تجدد خوانده و با   روحانيون اسالم رسمي به

ناپذير زندگي   جداييوكردند كه جز ميآنها با آداب و رسومي مخالفت . ندآن مخالفت كرد
هاي  مسلمانان بود، از جمله پرداخت مهريه عروس، برپايي مراسم ازدواج، ختم و زيارت مكان

خصوص آسياي مركزي و قفقاز، رايج  هايي كه در زندگي مردم صوفي مسلك به مقدس و سنت
  . بود

 شكل گرفت و توانست در مناطق 1990هاي   سالدرفروپاشي وهابيت در شوروي قبل از 
 در. شرايط مختلف فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و سياسي رشد و تكامل يابد نشين بنابر مسلمان

مهمترين منابع ترويج   در ميان كشورهاي شمال قفقاز، داغستان از1990 تا 1980هاي  سال
 برخوردار فرهنگي مستحكمي -موقعيت اجتماعيدر اين جمهوري، اسالم از . افكار بنيادگرا شد

بندي، قادري و زير  هاي صوفيه، نقش بود و توانست بيشترين توجه را درميان جماعت فرقه
 دادن  كه خواستار پايانمومنانيدر داغستان،  1988 و 1987هاي  در سال. هاي آنها جلب كند شاخه

ا به اين ترتيب بين حقوق خود با هاي مذهبي بودند، مسجدي را بنا كردند ت به محدوديت
هاي محلي  مخالفت با مقام  ها به در برخي روستاها مذهبي. ها توازن برقرار كنند غيرمذهبي

 درآيند و هاجدهاي اداري تحت حمايت مس ها و بخش برآمدند و از آنها خواستند برخي گروه
  .  دخترانه و پسرانه جدا شودها مدرسه



 161                                                                                نقش و تاثير وهابيت در بحران چچن                                

الي و داغستان ارائه ا به رياست امور معنوي مسلمانان قفقاز شمهاي خود ر  خواسته،مدعيان
 قلعه يورش ماخاچ به ساختمان اداره امور معنوي آنان جمعيت انبوهي از 1989 هدر م. كردند

ب و زيرپا گذاشتن . گ.كابردند و مفتي محمد گليكف، رئيس اين اداره را به اتهام همكاري با 
 »ها وهابي«ات، مخالفان اين مفتي برخي از اطالع بنا به. اندنديرون ر ب، اسالمي- مسائل اخالقي
  .)Кудрявцев, 2000, cc. 1-2( ناميده شدند

از ابتداي گسترش وهابيسم در داغستان، دولت از مبارزه ايدئولوژيكي بين تصوف و 
حساب آورد كه هيچ  تالف را تنها يك اختالف مذهبي بهو اين اخ. وهابيسم فاصله گرفت

اما دولت با مشاهده اين موضوع كه . هاي دولتي حكومت نداشت ي با فعاليت ارگانارتباط
نظر  به. نيون رسمي پرداختتصوف ضامن ثبات بيشتر در اين جمهوري است به دفاع از روحا

 نيز ضامن امنيت جنوب روسيه اسالم تصوف است توان گفت كه حتي امروز ميبرخي 
(Шихалиев, 2008, с. 61).  
 در 1990كه در سال ( »كنگره مسلمانان غير رسمي«صورت فعال در  بنيادگرايان داغستان به
كردند و در اين كنگره، حزب اسالمي رستاخيز را بنيان  شركت مي) آستاراخان شكل گرفت

ف از اايوب عمر و ف، بقاءالدين محمد از آوارهااگامان اين حزب عباس كبد پيش. نهادند
وي .  اين حزب انتخاب شدياميربه حمد كادي آختايف پزشك آواري، ا. آستاراخان بودند

آدم دنيف چچني نيز  .مخفيانه فراگرفته بودصورت  را در زمان شوروي بههاي اسالمي  آموزه
اين . عهده گرفت هاي شمالي قفقاز، به هاي محلي اين حزب را در جمهوري رهبري بخش

 باشد و تنها به م حزب مخالف جدي و مهحزب نه در داغستان و نه در چچن نتوانست يك
  .شد هاي فرهنگي يعني تبليغ اسالم محدود مي فعاليت

 در كيزيل يورت در خانه 1992 در سال كه ،ها هم مدرسه بود اين فعاليت مركز مهم 
 اسالمي وي رهبر مركز. افتتاح شد گذاران حزب اسالمي رستاخيز بنيانبقاءالدين محمد، يكي از 

 -  در داغستان به يك پديده فرهنگي وهابيت1990در دهه . خاچ قلعه بوداقفقاز در م
 در بسياري از شهرها و روستاهاي اين »جماعت«ها  يا   وهابيهاي جمع. اجتماعي تبديل شد

اعضا و پيروان آنها از نظر ظاهري بسيار متفاوت از ديگر مسلمانان . جمهوري شكل گرفتند
  .بودند
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شلوارهاي كوتاه براي مردان و چادر و پوشاندن كامل صورت  ريش اجباري، اصالح مو، 
 ها وهابي. غستان مرسوم نبوده است، مسائلي كه هرگز در دا مورد توجه قرار گرفتدر زنان
هاي   تفرقه1994در سال . هاي صوفي كردند مخالفت با شيوخ با نفوذ طريقت  شروع به
داران را  ان از مردم خواستند كه ريش، امامهاجداي بود كه در برخي مس  به اندازهمذهبي

ها عليه شرايط  در داغستان با افزايش اعتراض. همچون بدترين دشمنان اسالم به قتل برسانند
سخت اقتصادي، افزايش بيكاري، فساد، گسترش جرم و جنايت و قاچاق مواد مخدر بر 

  .شد نيز افزوده مي» اسالم ناب«تعداد پيروان 
عالوه بر اين، عوامل .  نيز اضافه شد1994 جنگ چچن در اواخر به همه اين موارد شروع

كرد، يكي از اين  آميز اسالم راديكالي كمك مي خارجي در سطح وسيعي به گسترش موفقيت
وي در ابتداي . فاكتورها در دهه نود فتحي الششاني، چچني مهاجر اردن و شهروند آمريكا بود

ان اسالمي تشكيل داد كه بيشتر با نام جنگ در تركيب نيروهاي مسلح چچني يك گرد
اين گردان از . خطاب از جمله كساني بود كه تحت فرماندهي او بود. معروف شد» جماعت«

  .تركيب مهاجران چچني از كشورهاي خاورنزديك، تشكيل شده بود
 فتحي الششاني در اين گردان مسئوليت اداره جنگ مقدس عليه نيروهاي فدرال را بر عهده 

ترين تشكيالت نيروهاي مسلح چچني شدند، آنها  گروه جماعت جنگاورترين و منظم .داشت
كردند   ميبرقرار) ها امامزاده( مقدسهاي خها از جمله در مزار شي ر گورستانمواضع جنگي خود را د

ها  تقريبا ده  وهابي .ها  به مقدسات مردم مسلمان چچن بود احترامي وهابي كه خود نوعي بي
 .Кудрявцев, 2000, cc. 1-2)(خود داشتند  مخصوص به يهمدرسه و نشر

ها و  مهمترين اختالف بين طريقتي. ودندها در قفقاز شمالي مخالف حركت سلفيون ب صوفي
 يك روش تهذيب فقطها اجتهاد  از نظر طريقتي.  ايده اجتهاد بودسلفيون در تعريف آنها از

الم در سبراي مبارزه در راه گسترش ابايد ه اي بود ك بود و براي وهابيون اجتهاد وسيلهنفس 
 Нефляшева, 2008, с. 33 ). (كل جهان استفاده مي شد

ها يعني  رو جريان اول مربوط به ميانه.  وهابيت با سه جريان شناسايي شد1998در سال 
 را منتشر »تمدن اسالمي« مجله 1992- 1995هاي  وي در سال. پيروان احمد كادي آختايف بود

 - ، انجمن مذهبي1996در سال . هاي صوفي پرداخت مخالفت با پيروان طريقت  بهكرد و 
گسترش پرداخت و هدف آن  هاي سياسي نمي  را بنيانگذاري كرد كه به فعاليت»اسالميا«فرهنگي 
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جريان دوم كه مربوط به تندروها يعني پيروان بقاءالدين . تعليمات اسالمي در اين جمهوري بود
زمان جنگ چچن، بقاءالدين محمد و پيروانش روابط نزديكي با خطاب و در . شد  مي،محمد

 1997سال  در اواخر. فرماندهان صحرايي چچن برقرار كردند كه تا بعد از جنگ نيز حفظ شد
جنگ مسلحانه عليه رهبران روسي داغستان را بقاءالدين با همقطارانش به چچن نقل مكان و 

ين اقدام تبديل داغستان به يك حكومت اسالمي، عنوان آنها هدف خود را از ا. آغاز كردند
 دعقب نشيني بودند كه روسيه خود يك كشور اسالمي شو  كرده و تنها در صورتي حاضر به

.(Кудрявцев, 2000, cc. 4-6)  
  بهگري  آشكار شد و وهابي1996 اوتجريان سوم در چچن و پس از پايان جنگ در 

داربايف، خان يان خطي مشي زليم. ديد آميز تبديل شدسي ته سيا-سرعت به يك نيروي نظامي  
اولين قدم يانداربايف در . رهبر جديد اين جمهوري به اسالمي كردن دولت كمك زيادي كرد

اين مسير براي اسقرار شريعت در كشور، دعوت از رهبران راديكال اسالمي در داغستان از 
 مركز 1996، براي اشاعه شريعت درسال در زمان يانداربايف. جمله بقاءالدين محمد بود

هاي غير شرعي لغو و   با فرمان او، دادگاه1996در سپتامبر .  تشكيل شد»جوانان مسلمان«
  ). كه قوانين آن در سودان نوشته شده بود( هاي اسالمي جايگزين آن شد دادگاه

كه تمام . دفعاليت كر  هاي شرعي شروع به بر اساس اين فرمان، در همه جاي چچن دادگاه
اعضاي آن از افراد گروه جماعت بودند، در بين آنها شهرونداني از كشورعربستان نيز ديده 

در همان زماني كه جنگ در چچن آغاز شد، مبلغان وهابي از كشورهاي عربي و ديگر . شد مي
كشورهاي مسلمان به چچن سرازير شدند و اسالم را مذهب ملي، اعالم كردند و اروس مارتان 

هاي شرعي يا  هاي شرعي در اين جمهوري يگان غير از دادگاه. ها درآمد صورت پايگاه وهابي به
 افراطي پس از جنگ اول چچن هاي وهابي. ها  شكل گرفت هاي وهابي ويژه از گروه اسالمي به

 . نظامي را اشغال كردند هاي نظامي و غير ترين پست عالي

 افراطي كه يگان شرعي تدارك ديده هاي هابيوهاي زيادي بين  در زمان ماسخادف درگيري
كردند با نمايندگان اسالم رسمي صورت گرفت بر اساس برخي  بودند و مردم را محدود مي

ماسخادف اين رويداد را همچون يك پديده . نفر در اين درگيري كشته شدندپنجاه آمارها 
ضور ماسخادف منجر به ح. منحل شودها  و دستور داد يگان شرعي وهابي كرد حسابانقالبي 

عنوان  شد و باعث شد از وهابيت بهها  هاي وهابي محدود كردن فعاليتباز شدن راهي براي 
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عنوان عامالن خارجي كه قصد به جنگ  يك ايدئولوژي بيگانه در چچن ياد شود و پيروان آن به
 با تالش  در گروزني،1998 ژوئن 25. كشيدن اين جمهوري با روسيه را دارند، شناخته شوند

  . نان قفقاز شمالي برگزار شدهاي چچن گنگره مسلما مفتي
هاي سياسي،   طلبي، دخالت در جريان افكني، افراط را به تفرقه ها كنندگان وهابي شركت

آنها از سران . هاي رسمي متهم كردند ن خود و عدم پيروي از مقامامسلح كردن هوادار
ها و  گروه م ورا غيرقانوني اعالها  هاي وهابي ماقدا هاي قفقاز شمالي خواستند تا جمهوري

همچنين رئيس جمهور چچن، نمايندگاني از دستگاه دولت را كه . تشكيالت آنها را منحل كنند
 اما اين سركوبي در .كنند، از كار بركنار كند صورت مادي و يا معنوي از وهابيت حمايت مي به

شكار يانداربايف و ديگر تندروهايي بود كه به هاي آ فتاد، دليل اين امر حمايتچچن اتفاق ني
 ,Кудрявцев) دانستند اعتقاد خود، خطي مشي ماسخادف را در رابطه با روسيه بسيار ضعيف مي

2000, cc. 6-7). 

  
 عملكرد رهبران تندرو  وهابيت و تأثير

 گروه ميانه روها، اين گروه:  در قفقاز جنوبي سه گروه وهابي وجود داشت1990در سال 
ر و  جهادي خود داراي افكاهاي هطرفداران احمد كادي آختايف در داغستان بودند كه در مبارز

گروه نمايندگان اسالم راديكال، نمايندگان اين گروه كساني  .عقايد انعطاف پذيرتري بودند
 كاباردينوبالكار، چون بقاء الدين محمد در داغستان، ايوب عمرف در آستاراخان، موسي موكاژو در

گرا، افرادي چون  گروه نمايندگان راديكال اسالم .چركس بودند -چاي ارالكويم در قرهرمضان ب
 ايجاد تنها هدف آنها. يانداربايف، باسايف و ماسخادف از نمايندگان اين گروه محسوب مي شدند

 50 ، سال15رهبران طي  اين. بودشمالي حكومتي اسالمي در چچن و اتحاد همه مسلمانان قفقاز 
   (Нефляшева, 2008, с. 33). دادندبلغ مذهبي كه عليه وهابيت تبليغ مي كردند را به كشتنم

. ماسخادف زماني به پست رياست جمهوري دست يافت كه سه مخالف اصلي داشت
علت اين مخالفت از نظر رادويف . هاي وهابي چون ياندارابايف، رادويف و گياليف گروه

طلبانه او  سابق و گرايش سازش ي دودايف، رئيس جمهورپيروي نكردن ماسخادف از خطي مش
ف ا پس از انتخاب ماسخادف، يانداربايف و معاونش ابومسلم. شد ها عنوان مي نسبت به روس
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آنها . يكي از نظريه پردازان انقالب چچن در شهر گروزني تظاهراتي را عليه او برپا كردند
به . كو به رياست جمهوري رسيده استهاي مالي مس معتقد بودند كه ماسخادف با حمايت

عبارتي يانداربايف و هوادارانش پس از شكست سختي كه در انتخابات خوردند به مخالفت با 
  .)Акаев,1999, c. 2(او پرداختند

آربي بارايف و موالدي   جمله شامل باسايف، سلمان رادويف،رهبران تندرو چچن از
آنها در جنگ .  گرايي اسالمي قرار گرفتند    اطادگف در طول جنگ نخست در معرض روند افر

قدرت در چچن در زمان بين دو جنگ از اسالم سياسي تندرو استفاده كردند و ايدئولوژي را 
در طول دوره . ديدند كردن حريفان خود مي اعتبار سالح مؤثر براي تقويت موضع خويش و بي

اسالمي نبودن مورد انتقاد قرار  دليل سته از سوي تندروها بهبين دو جنگ ماسخادف پيو
 1998تالش براي كشتن ماسخادف و سربريدن چهار انگليسي و نيوزلندي در سال . گرفت مي

 صورت ها هاي آنها توسط افراطي ها و تأمين هزينه ولي دستور اين اقدام.  انجام شدبارايفتوسط 
 ).143-144، صص 1384ن، سويلهلم(گرفت

ربايف ايجاد دولت قفقاز شمالي كه چچن و داغستان را نيز براي باسايف، ادگف و ياندا 
اتباع خارجي درگير در اين فعاليت نيز مدت . شد گرفت، هدف اصلي محسوب مي دربر مي

هاي فرماندهان نظامي چچن هماهنگ بودند كه  قدر با بلندپروازي طوالني، به احتمال زياد همان
خطاب مثال بارزي در اين زمينه بود، . ار بودندآنها با جهاد جهاني از چنين هماهنگي برخورد

 تندرو چچن در متحد انعمل آمده براي تحقق رؤياي مخالف هاي به او نيروي محركه تالش
 -  ماخي، چابان- ساختن قفقاز بود بنابراين خطاب و تندروهاي اسالمي از روستاهاي كارا

 نيروهاي روسي مستقر در بويناكس ها  در داغستان، حمله به ماخي و كادار، يعني پايگاه وهابي
 .  انجام دادند1997داغستان را در دسامبر 

عنوان  نخستين قدم در راه ايجاد يك دولت اسالمي در چچن و  خطاب اين عمليات را به
هاي باسايف،   با تالش1997كنگره خلق چچن و داغستان كه در آوريل . داغستان تلقي كرد

 نام تحتديگري براي رسيدن به اتحاد چچن و داغستان خطاب و ادگف تشكيل شد، ابتكار 
عنوان رئيس اين مجمع انتخاب شد اين اميدواري را داشت كه  باسايف كه به. اسالم بوده است

اين كنگره تا حدودي با استفاده از منابع مالي خارجي و با كمك . امام داغستان و چچن شود
كشورهاي  افرادي از تبار.  داغستان، ايجاد شدنيروهاي خطاب يعني تيپ حافظ صلح كنگره چچن و
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- 156، صص 1384ن، سويلهلم(خاورميانه و شمال آفريقا نيز در اين يگان نظامي شركت داشتند 
151(. 

عنوان رئيس جمهور انتخاب شد، ولي   با اكثريت قاطع به1997با اينكه ماسخادف در فوريه 
هاي مجزا تقسيم شده بود و  ورت بخشص قلمرو چچن به. از موقعيت ضعيفي برخوردار بود

ماسخادف فقط . كرد هريك از فرماندهان نظامي حوزه و نيروهاي خاص خود را كنترل مي
، رو ن، وي با انتخاب خط مشي ميانههمچني. گروزني و حومه آن را در اختيار خود داشت

ره پس خواهان يك دولت غيرمذهبي و همكاري نزديك با مسكو براي بازسازي چچن در دو
 . از جنگ بود

مداران تندرو را در قالب آنچه كه  اين رويه، همگرايي تدريجي جنگ ساالران و سياست
از ديد آنان، ماسخادف . توان ناميد، تشديد كرد عنوان مخالفان افراطي خط ميانه ماسخادف مي به

ب قدرت،  خود در كسهايآنان با نااميد شدن از انتظار. دست نشانده روسيه غيرمذهبي بود
اعضاي گروه ( نيروهاي خود با رزمندگان جهاديدليل داشتن تسليحات كافي و تقويت به

 خارجي و تأمين مالي از خارج، چالش جدي براي رژيم جديد چچن محسوب) جماعت
  .شدند مي

ميان نامزدهاي مطرح در  و گفتگو  گفتمسكو از انتخاب ماسخادف حمايت كرد، زيرا در 
هاي روسي از  مقام. توانست با او همكاري كند اتي وي تنها فردي بود كه مي انتخابهاي همبارز

 امضا شده بود، به گرمي 1997 چچن كه توسط يلتسين و ماسخادف در مه - پيمان روسيه 
اين  هايرسيد كه مسكو در پي آن باشد تا تعهد نظر نمي اگر چه با گذشت زمان به. استقبال كردند

  . رژيم ماسخادف را تقويت كندپيمان را محترم شمرده و 
ساالران تندرو، كه نيروهاي كوچك خود را از محل  هاي فزاينده جنگ مواجه با مخالفتدر 

وي با وجود . كردند، ماسخادف پولي در اختيار نداشت هاي خارجي اداره مي دريافت كمك
. دار نبودي خارجي، از امكانات الزم برخورها گيري و يا اخراج وهابي گروگانتهديد به 

ف، بارها از ا ف و بارايا  عليه راداي شدهصادرهاي  حكمنيروهاي امنيتي ماسخادف با وجود 
 ساختن  ولي قادر به عمليكرد  را نيز تهديد به بازداشت مياو خطاب. بازداشت آنها امتناع كردند

  .آن نبود
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  ها در گسترش وهابيت حمايت
هزار تن از رزمندگان چچني براي آموزش  حدود دو 1996به گفته برخي منابع، در اوت 

هاي طالبان در پاكستان اعزام شدند كه در آن ارائه تعليماتي درباره اصول  سه ماهه به اردوگاه
 خيريه اسالمي كه در چچن تحت رهبري هاي همؤسس. ريعت نيز گنجانده شده بوداسالم و ش

 آموزشي را تأمين هاي گاههاي اردو خطاب و با همكاري باسايف داير شده بودند، هزينه
 ، نفر از اتباع چچن، داغستان، اعراب2500 تا 1600 گفته منابع روسي، حدود ربناب. كردند مي

هاي   دوره، اين1999 تا 1996هاي ديگر قفقاز شمالي از سال   آسياي مركزي و بخشي ازمسلمانان
 شده و بنابراين هر گونه  كمتري بيانهاي رقمهاي ديگر  در گزارش. اند آموزشي را سپري كرده

 .گيري قطعي در اين خصوص دشوار است نتيجه

 هدف اعالم شده، تأسيس دولت اسالمي قفقاز شمالي بود كه با خواست رزمندگان 
. هاي باسايف و يانداربايف متناسب بود خارجي و همچنين جاه طلبي) گروه جماعت(جهادي

نفسي از خارج از چچن براي نبرد با ، داوطلبان تازه 1999با بروز جنگ جديد در سال 
 مايلي 40گمان بر اين است كه پانكسي در گرجستان، واقع در . نيروهاي روسي وارد شدند

خارجي و رزمندگان ) گروه جماعت(صورت نقطه تماس رزمندگان جهادي  جنوب چچن به
پايگاهي را  تا استهايي نيز حاكي از آن بود كه القاعده در نظر داشته  نشانه. چچني بوده است

. هاي مالي از خارج نيز با بروز جنگ جديد افزايش يافت حمايت. در آن منطقه ايجاد كند
بن الدن نيز آشكارا . بسياري از بنيادهاي خيريه اسالمي نيز مبالغ قابل توجهي را ارسال كردند

 . را انجام داد اين كار

آذربايجان، صندوق چچن را  جمهوري با افتتاح دفتري در 1999بنيادالحرمين در سال 
ها، رزمندگان چچن  بنابر برخي از گزارش. جويان چچني تأسيس كرد جهت حمايت از جنگ

هاي امنيتي روسيه  سرويس. اند ميليون دالر از اين صندوق دريافت كرده 1 حدود 1999در سال 
 حوزه خليج  كه بيشتر از كشورهاي–اند كه وجوه ارائه شده به رزمندگان چچن  برآورد كرده

بنا به گفته . شد  ميليون دالر در هر ماه بالغ مي6حدود   به2000 در سال - فارس بوده است
 هاي اسالمي  ميليون دالر از طرف گروه200 تا 10گر روسي، ساليانه بين  ماالشنكو تحليلالكسي 
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 به بعد تا حدودي به 1999بازيگران افراطي چچن از سال . خارجي به چچن رسيده است
 .سوي چچن دامن زدند  رزمندگان جهادي و منابع مالي بهرسوخ و نفوذ

، در خارج نيز كرد آنجا را ترك 1999 يانداربايف رئيس جمهور سابق چچن كه در سال 
المللي  دنبال كسب كمك از مجامع بين شكل فعال به به حمايت از اين مخالفين ادامه داده و به

ي اسالمي تندرو در بسياري از كشورهاي عرب و شمال ها  رسانه1990از اواسط . بوده است
آفريقا در خصوص منازعه چچن به اظهار نظر پرداخته و آن را تالش مسلماناني كه از برادران 

هاي تندرو در  امام. ها با بروز جنگ دوم تشديد شد اين تالش. كنند، جلوه دادند خود دفاع مي
فاع از قلمرو چچن در مقابل ملحدان روس مساجد اروپا نيز مسلمانان مؤمن را براي د

اسامه بن الدن با استفاده از نوار ويدئويي از چچن در پي جذب نيرو براي القاعده . فراخواندند
تر خود اشاره  عنوان بخشي از مبارزه گسترده برآمده و در بسياري از موارد به كشمكش چچن به

 . كرده است

دامنه نفوذ خطاب در . ته خواهان كمك به چچن شدندرهبران بنيادگرا در پاكستان نيز پيوس
) گروه جماعت(بسياري از رزمندگان جهادي. ت شدچچن در پي بروز جنگ جديد، تقوي

هاي رزمي قابل  خارجي در چچن به صفوف او پيوستند و وي امكانات آموزشي و مهارت
معاون ) 1967تولد م(، ابوالوليد2002وي در بهار سال با مرگ . توجهي را در اختيار داشت

ابوالوليد نيز مانند خطاب از ديد منابع روسي، نماينده . وطن وي جاي او را گرفت خطاب و هم
اخوت اسالمي و حلقه اتصال ميان فعاالن وابسته به اين جمع در پانكسي، جمهوري آذربايجان 

اي از سوي  هاي فزاينده صورت كلي، تالش به. و تركيه با مراكز موجود در خاورميانه بود
 جهاد اسالمي در گرايان تندرو خارجي صورت گرفت تا چچن بخشي از ها و اسالم سازمان

  .)153-155صص ، 1384ن، سويلهلم(اب شودجهان حس
  
    نتيجه
 افكني، با تفرقه مؤثر بر بحران چچن وهابيت بوده است كه هاي علتشك يكي از  بي
 از  نكردنكردن هوادارن خود و پيرويهاي سياسي، مسلح  طلبي، دخالت در جريان افراط
 بوده اي در چچن برخوردار خصوص در زمان بين دو جنگ از نقش برجسته هاي رسمي، به مقام
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هاي كليدي در اداره اين  عالوه بر پيروي و نشر اين جريان توسط رهبران تندرو كه نقش. است
توان ناديده  المللي را نميگراي بين  جمهوري برعهده داشتند، نقش عوامل و بازيگران اسالم

گروه جماعت كه در . شد هاي مادي كه به اين جمهوري سرازير مي خصوص كمك گرفت، به
اعزام . هاي بسياري براي رهبران خود به ارمغان آورد پناه وهابيت شكل گرفت، موفقيت

 اسالمي و ارسال كاملرزمندگان به كشورهاي اسالمي و ترويج ايدئولوژي تشكيل دولت 
 مؤثر بحران در چچن كاملخصوص از سوي كشورهاي مسلمان از عوامل  هاي مالي به مكك

  .اند بوده
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