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Abstract 

Introduction: The North Caucasus region has always been restless and 

subject to tensions and crises that have continued since the time of Stalin and 

there is no clear vision for this region in the near future. Exploring the 

political and security activities of Russia in this region can be helpful and 

effective in understanding the root causes and dimensions of these crises. 

The north Caucasus is a special region in the Russian federation where many 

ethnic groups such as Kabardians, Balkars, Circassians, Chechens, Ingush 

and other peoples live. Russia plays a big role in this region. The problem of 

the current research is to investigate the ethnic and territorial policies of 

Russia and its effect on the spread of ethnic conflicts and extremism in the 

North Caucasus.  The findings of the present research show that the ethnic 

policies and Russification of the Caucasus region by the Russians are in line 

with the historical, geographical and cultural de-identification of the people 

of this region, making these ethnic groups dependent on the Russian 

government, curbing the influence of NATO and the United States in this 

region and energy security. Also, the events of the Islamic world, including 

the rise of the Taliban, Al-Qaeda and the ISIS and its security implications 

for Russia and its regional allies have prompted it to adopt a combination of 

containment, confrontation and engagement measures in the region. The 
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question that arises here is the effect of Russia's ethnic policies on extremism 

and political stability in the North Caucasus. 

Research hypothesis: The political space creation strategy was in line with 

the historical, geographical and cultural identity of the people of this region, 

making these tribes dependent on the Russian government and creating 

permanent divisions and duality between the tribes, so, it led to extremism in 

north Caucasus.  

The research method is qualitative and content analysis type. In this 

research, with an analytical approach, an attempt is made to explain why the 

competition, tension and continuous conflicts that have cast a shadow on this 

region in the North Caucasus region for several decades.  

 The method of collecting information is using library resources, including 

domestic and foreign books and articles. 

Theoretical framework is based on Martin Marjer’s ethnic politics. The 

ethnic stratification system of a society is formed by the nature of the 

internal relationship between groups, the scarce resources for which they 

compete for and most importantly, the ability of one group to impose its 

dominance on others. According to Martin Marjer, three important patterns 

of behavior reinforce ethnic ideology, escalating ethnic strife, extremism and 

inter-ethnic division. These three patterns are: the first pattern: adaptation. 

The second pattern: Egalitarian pluralism. Third pattern: contradictory, 

conflicting and unequal pluralism 

The first pattern: adaptation or assimilation: groups may be culturally similar 

or assimilated and interact freely with each other. This process means 

assimilation, or they may remain culturally distinct and socially distinct. 

This process is called pluralism. Adaptation means a process of distinct 

reduction. This process occurs when members of two smaller societies or 

cultural groups assimilate.  

The Second Pattern: Egalitarian pluralism: Equal pluralism implies the 

creation of equality between different groups with independent cultural and 

structural independence that is roughly balanced in political and economic 

power. The third pattern: antagonistic, conflicting and unequal pluralism. 

Unequal pluralism is mainly pursued in colonial societies and racist regimes; 

but some of its features can be seen precisely in societies that pursue 

egalitarian assimilation and pluralism. In such a society, the ruling state is in 

the hands of the dominant ethnic group and the majority of people are not 

citizens but subjects. In this ethnic policy, the goal is to maintain or expand 

inequality between groups, and to allocate all political power and a major 

share of material wealth to the dominant group. The presence of many ethnic 

groups in the Caucasus region has created problems and has exposed the 
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region to conflict and tension because there is a serious division between 

these ethnic groups based on the policy of land division. Since its entry into 

the Caucasus, Russia has emerged as a hegemonic power and has taken 

effective measures towards its Russian system and model. 

Results and Discussion: The findings of the present research show that the 

ethnic policies and Russification of the Caucasus region by the Russians are 

in line with the historical, geographical and cultural de-identification of the 

people of this region, making these ethnic groups dependent on the Russian 

government, curbing the influence of NATO and the United States in this 

region and energy security. 

Conclusion: In this study, an attempt was made to study and analyze ethnic 

policies in Russia and its impact on the spread and development of 

extremism in the North Caucasus. Today's political map of the Caucasus and 

central Asia includes countries that are unstable due to real and potential 

disputes over land and water, ethnic and non-ethnic conflicts as well as 

Russian and non-Russian differences. The roots of these differences and 

unrest in the North Caucasus and Central Asia must be sought in the 

expansionist policies of Tsarist Russia and its successor, the Soviet Union, 

especially under Stalin, whose ideology was used with the same methods 

even more violently. The nationalist movement, revenge for the devastation 

and devastation caused by the aggressive and warlike policies of the 

Russians, has brought violence and extremism to the region. 

Keywords: Pluralism, Russia, Ethnic Policies, North Caucasus, Extremism, 

ISIS, Al-Qaeda, Taliban 
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 ر آن بر گسترش هاي قومی در روسيه و تأثيسياست

 گرایی در قفقاز شمالیافراط
 1نيا رضا التيامی

 دانشگاه یاسوج ،نیادبیات و علوم انسا ۀدانشکد ت علمی گروه علوم سیاسی،ئاستادیار و عضو هی

 داریوش قنبري

 ت علمی دانشگاه پیام نور استان البرزئدکتری علوم سیاسی و عضو هی
 (20/12/1401رشپذی خیتار - 18/11/1399دریافت )تاریخ 

 چکيده

هایی است که  از زمهان اسهتالیا تها به        ها و بحران منطقۀ قفقاز شمالی همواره ناآرام و دستخوش تنش
انداز روشنی را بهرای ایها منطقه  در نگهر گرفهت        توان چشم و در آیندۀ نزدیک نمی امروز تداوم یافت 

هها و   توانهد در شهنا ت ریشه     طق  میهای سیاسی و امنیتی روسی  در ایا من کنکاش در مورد کنشگری
ها مؤثر باشد  ایا منطق  از نگر راهبردی، تجاری و امنیتهی در پایهداری روسهی  بسهیار      ابعاد ایا بحران

های اقتصادی، سیاسهی و امنیتهی در قفقهاز     تریا بازیگر در زمین  ای، روسی  مهم از بعد منطق قش دارد  ن
در   دکنه  ثر مهی أرا مته    در ایا منطق ، سرنوشت کلی منطق های روسی  و ترکی است  ب  عالوه حرکت

ترش منازعهات  های روسی  و تهأثیر آن در گسه   های قومی و قلمروسازی  واهیم سیاست ایا نوشتار می
کیفهی و از نهوت تحلیهح محتهوا و      روش پهووهش گرایی در قفقاز شمالی را بررسی کنیم   قومی و افراط

دههد   ههای نوشهتار نشهان مهی     ی مهارتیا مهار ر اسهت  یافته     چارچوب نگری، الگوهای سیاست قهوم 
ی، زدایهی تهاریخ   هویهت  راسهتای هها در   سازی منطقهۀ قفقهاز توسهو رو     و روسی  های قومی سیاست

کردن ایا اقوام به  حکومهت روسهی ، مههار نفهوو نهاتو و        هنگی مردم ایا منطق ، وابست  غرافیایی و فر
همچنیا رویدادهای  هان اسالم از  مله  برآمهدن لالبهان،     ت آمریکا در ایا منطق  و امنیت انرژی اس

ایا کشور ترکیبهی از  ای آن سبب شد  القاعده و داعش و تأثیرهای امنیتی آن بر روسی  و متحدان منطق 
 کار گیرد  کنترلی، تقابح و تعامح را در مورد ایا منطق  ب  های ی مانند اقدامهای اقدام

گرایهی، داعهش، القاعهده،     قفقاز شهمالی، افهراط   های قومی، سیاست ی ،تکثرگرایی، روس واژگان اصلی:
  لالبان
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 مقدمه
گرایهی   ح واقه  اصه وپلیتیک و ی ژئباز  کرده است براسا تالشروسی  از نگر تاریخی همواره 

  در شمال غرب قفقاز و مرکز آن، قهوانیا و  را مدیریت کندای  المللی و منطق  قدرت، امور بیا
حاکم بود  نقش امهام شهامح،    تم بود و در شرق و شمال شرق قفقاز، شریعسیستم عرفی حاک
پررنه    1859تا  3418های  در قفقاز شمالی در لول دورۀ امامت در سال تدر فروپاشی شریع

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای منطقۀ قفقاز کوشهیدند هویهت  دیهدی بهرای     بود  
ای یعنی ایران،  های منطق  های ژئوپلیتیک میان قدرت بت ود بازتعریف کنند  در ایا منطق ، رقا

فوو شاهد های آمریکا و تا حدودی اروپا برای گسترش حوزۀ ن روسی  و ترکی  را در کنار تالش
ههای تهزاری،    مرور تاریخ سیاست  ار ی دوره(  Yazdani And Khairi, 2017: 128) ایم بوده

هویهت بهر اسها  اندیشهۀ اقتهدارگرایی و قهدرت        دهد شوروی و روسیۀ پساشوروی نشان می
المللی  گذاران  ار ی تأثیر مستمر داشت  و روسی  در سطح ملی و بیا بزرگ بر وهنیت سیاست

 ( Soltani1 and Khanmohammadi, 2021: 180) ده استبال هویت  ویش بوهمواره دن
 در امها  کرده است، معرفی  و سلط  و قدرتمند را  ود قفقاز منطقۀ ب  ورود زمان از روسی 

بها و هود اینکه      ( Ezzati, 2007: 38)نگامی  قدرت ن  است، اقتصاد کننده، تعییا عامح  هان،
ای  ، پیشهرفت ویهوه  «های اساسی روسیۀ ماست اقوام یکی از ارزشصلح بیا »پوتیا اعالم کرد: 

در میهدان   تریا شورش قهومی   مهوری مدودیف شاهد بزرگ دست نیامد  در دوران ریاست ب 
های دفاعی  سیاست ( Foxall, 2015: 19)بودیم  2010مانزیانا در روسیۀ پساشوروی در دسامبر 

 زیرۀ کریم   سازی شب  اوکرایا و روسی  و پیوست روسی  مانند حضور نگامی در قفقاز شمالی، 
عنهوان   ههای سهنتی به     دهندۀ چر ش تمدنی روسهی  و تجدیهد ارزش    اک ایا کشور نشانب  
عنهوان قهدرت     هوی  ایگهاه  هود به     و صر راهبردی سیاست  ار ی ایا کشور در  ستعن

 (  Aram and Barzegar, 2021: 46)بزرگ بوده است 
هستیم ک  ریشۀ تضادها و منازعات قومی در قفقاز  نبال پاسخ ایا پرسشد در ایا نوشتار ب 

و  هادرگیریعمیق ایا گیری و ت های قومی روسی  چ  تأثیری بر شکح شمالی چیست و سیاست
شهود ضهما    ها در منطقۀ قفقاز شمالی داشت  است؟ در پاسخ ایا فرضی  مطرح مهی  گرایی افراط

قدرت و ژئوپلیتیک و اهمیهت نگهامی قفقهاز     هایدرگیریک، اینک  مناف  راهبردی، ژئواکونومی
سهت،  شمالی و  نوبی، روسی  را ب  یک بازیگر امنیتی در منطقۀ قفقهاز شهمالی تبهدیح کهرده ا    

ویهوه چچها، اینگهوش و تهالش      هرگون  اقدام روسی  برای سرکوب مسلمانان قفقاز شمالی به  
گرایهی   اطی ، سبب گسترش تنش و افرهای مسلمان فدراسیون روس روسی  برای سرکوب اقلیت

ههای   هها، درگیهری   تخریب روابهو مو هود و گسهترش تهنش     شود و منب  اساسی در منطق  می
 ر منطق   واهد شد  سیاسی و تروریسم د
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ایا نوشتار کیفی و از نوت تحلیح محتوا است و با رویکرد تحلیلی در تبیهیا چرایهی   روش 
نطقۀ قفقاز شمالی در لول چنهدیا  کوشیم ک  در م های پایداری می رقابت، تعارض و کشمکش

در  ده  بر ایا منطق  سای  افکنده است  با کاربست ایا روش، وضعیت سیاسی، ا تماعی اقوام
کنیم  پس از بررسی پیشینۀ روابو روسی  و  های قومی روسی  را مطالع  می ایا منطق  و سیاست

پهردازیم  شهیوۀ    روسی  در ایا منطقه  مهی   های گذشت  و کنونی دولت قفقاز شمالی، ب  سیاست
 های دا لی و  ار ی است  و مقال  ها ای اعم از کتاب گردآوری الالعات، مناب  کتابخان 

 
 نۀ پژوهشپيشي

« ای ای و فرامنطقه   های منطق  تحوالت قفقاز  نوبی و نقش قدرت»( در مقالۀ 2004فر ) مشفقی
ران در قفقهاز شهمالی را بررسهی کهرده اسهت       ههای بحه   روند رویدادهای قفقاز و و ود کانون

شدن منطقه  و حضهور نهاتو و آمریکها و      یا یافتۀ او در ایا پووهش ایا است ک  نگامیتر مهم
درگیهر در ایها منطقه  سهبب     های  ها ب  کشورهای منطقۀ قفقاز و  ریان های اقتصادی آن کمک
( 1999شهده اسهت  کهوالیی )    ثباتی در منطقۀ قفقاز های نگامی و تشدید بحران و بی بندی صف
کند ک  در دورۀ حیات لنیا،  اشاره می« فدراسیون روسی سیاست و حکومت در » ود  کتابدر 

های غیررو  و ود داشت  لنیا معتقد بود  مورد قومیتنوعی تضاد عقیده بیا او و استالیا در 
آتهش   سهتیزی( را همچهون   ههای ملهی و قهومی )تکثرگرایهی ههم      های اسهتالیا، تعهارض   لرح

منهاف  روسهی  و   »( در مقالهۀ  2019 های  واههد گذاشهت  رشهیدی و ملکهی )      به  زیر اکستر 
 نهوبی را بررسهی و    مختلف در قفقاز هایدرگیریها و  بحران« های منطقۀ قفقاز  نوبی بحران

گویند روسی  بهر اسها  رویکهرد     ها می اند  آن منطقۀ قفقاز شمالی تو   کرده کمتر ب  تحوالت 
داند، بنابرایا با مدا ل   منطقۀ قفقاز  نوبی را حوزۀ نفوو لبیعی  ود می  منیتی  ود،سیاسی و ا
و  لهوگیری از نفهوو دیگهر    ها زمینۀ وابستگی ایها کشهورها    و کمک ب  تداوم آن ها در مناقش
 ها را فراهم کرده است    قدرت

گویهد   مهی « قهاز فق و مرکهزی  آسیای در ثباتی بی دا لی های ریش »( در مقالۀ 2001آیدیا )
منطقههۀ قفقههاز و آسههیای مرکههزی توسههو رهبههران شههوروی و   ترسههیم مرزهههای سهها تگی در 

رفهتا همبسهتگی قهومی بهیا      نکردن اقوام ایا منالق بیا کشورهای مختلف سبب ازمیا پراکنده
 هوی هویهت: نقهش  هود و     و در  سهت »( در مقالۀ 2021مردم ایا منالق شد  آرم و برزگر )

گویند ادراک روسی  از  هود، تصهویر    می« فتار سیاست  ار ی روسی ی رگیر دیگری در شکح
 ههای  ههانی و داشهتا حهوزۀ     گیهری  قدرتی بزرگ است، بنابرایا روسی  تمایح دارد در تصمیم

عنوان یک دگر یا دشما، منهاف  و نقهش تهاریخی     نفوو برای  ود نقش داشت  باشد و آمریکا ب 
( در مقالهۀ  1996قاط  هان نادیده گرفت  است  امیراحمدیان )منطقۀ قفقاز و دیگر ن روسی  را در 

اتحهاد   فروپاشهی  به   بخشیدن سرعت در قفقاز د تحوالتسوین می ،«قفقاز در امنیتی تهدیدهای»
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 زمامهداری  دوران در فروپاشهی  از پهیش  للبهی،   هدایی  بهرای  اقدام نخستیا  بود مؤثر یشورو
    افتاد اتفاق یشمال قفقاز سپس و  نوبی قفقاز در گورباچف،

کنهد   اشاره می« شوروی قومی های چالش از میراثی: باغ قره مناقشۀ»( در مقالۀ 2003واعگی )
ی گسهترده و غیرمتجهانس و همچنهیا حضهور     تنهوت قهوم   دلیهح  های سیاسی قفقاز ب  ک  معادل 

نیروهای  ار ی و پراکندگی مکان زیست ایا اقوام سبب پیچیدگی شرایو منطق  شده اسهت   
( 2021آمیز شده اسهت  روحهی و همکهاران )    ی قومی  شونتها ابرایا بر ی از ایا ا تالفبن

در حهال   روسهی ، د گوینه  مهی « هها و اصهول   دهیا ،ی هان یو پرسش از حکمران ایپوت»در مقالۀ 
ههای مختلهف سیاسهی، اقتصهادی، امنیتهی، نههادی و        حکمرانی  هانی در موضوت ا رای ابعاد

ی مرکزی و دیگر منالق راهبردی  هان اسهت  میرحیهدر   ۀ قفقاز، آسیادر دا ح، منطقای  منطق 
ید تأک« های تاریخی مسائح  غرافیای سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز ریش »( در مقالۀ 2010)

 ایی و اسکان ا بهاری اقهوام منطقهۀ آسهیای      کند قلمروسازی روسیۀ تزاری و سیاست  اب  می
ت هرچ  بیشتر دنبهال شهدد در نتیجه ، شهیرازۀ ا تمهاعی،      مرکزی و قفقاز توسو استالیا با شد

( در 2021محمهدی ) وحدت مذهبی و قومی مردم ایا منالق را از هم گسست  سلطانی و  ان
تعریف هویهت  معتقدند « روسی  در دوران پساشوروید تغییر یا تداوم هویتیهویت ملی »مقالۀ 

تزارهها تها    دوران)قهدرت بهزرگ( از   المللهی   ملی )اقتدارللبی( و بیا  روسی بر اسا  شا ص
های قهومی   در ایا نوشتار تأکید داریم ک  سیاست تداوم دارد   دید دوراناستالیا و پوتیا در 

منطقهۀ   هها در   گرایهی  و افهراط  هها درگیریگیری و تعمیق ایا  شکح اتحاد شوروی چ  تأثیری بر
کنهیم  ایها مسهئل  و ه       سی میمنطقۀ قفقاز را برر قفقاز شمالی داشت  است و تحوالت کنونی 

 های پیشیا است  تمایز ایا نوشتار با پووهش
 

 چارچوب نظري: سياست قومی مارتين مارجر
هها   هها، منهاب  کمیهابی که  آن     بطۀ دا لی بیا گروهنگام قشربندی قومی یک  امع  با ماهیت را

ها در تحمیهح سهلط  و    تر از هم ، با تو   ب  توانایی یکی از گروه کنند و مهم برایش رقابت می
از نگر مارتیا مار ر ایا س   ( (Eftikhari, 1998: 156گیرد  ح میبرتری  ویش بر دیگران شک

گرایی و تفرق   ی، تشدید منازعات قومی، افراطالگوی مهم رفتاری سبب تقویت ایدئولوژی قوم
 شود: میان اقوام می

یا همانندسازی فرایندی است  سازی سازی: هرولد آبرامسون معتقد است: همسان   همسان1
سهازی   شهود و ههدفش یکپارچه     سهازی بیشهتر در  امعه  مهی     س و یکپارچه  ک  منجر ب  تجان

ای هماننهد و   های متمایز برای  لق  امعه   روهشنا تی، ا تماعی، فرهنگی و بیولوژیکی گ روان
یی تهوان ههدف نهها    ، مهی هها  های قومی است  بر اسها  ایها تعریهف    شکح و بدون تفاوت هم

ای  های فرهنگی و سا تاری در  هت ایجاد  امعه   سازی را کاهش تفاوت نهای همسا سیاست
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بهردن   روند و ازمیهان همگا و متجانس، توزی  برابر قدرت و ثروت، تبدیح افراد قومی به  شهه  
  (Marjer, 1998: 5) ادعاهای قومی علی  دولت دانست

ههای   ها و صفت قومی از ویوگی سازی فرهنگی شامح سازگاری و پیروی یک گروههمسان
تهر   های اقلیت یا ضعیف زبان، مذهب، رژیم غذایی قوم یا گروه دیگر است  گروه فرهنگی مانند

دلیهح قهدرت    تنها ب  پذیرند  ایا تعامح یا تبادل نابرابر ن  یهای فرهنگی گروه مسلو را م ویوگی
کهارگیری   اتبهات در به   ی بهرای  ا تمهاع  های علت برتری دهد، بلک  ب  برتر گروه مسلو رخ نمی

ههای زنهدگی ثروتمنهدان،     شهود بها یهادگیری شهیوه     های گروه مسلو نیز هست  تالش می شیوه
سهازی   ها شوند  همسان تر شود و هم شبی  آن رفتنیها پذی قدرتمندان و گروه مسلو هم برای آن

ههای   در آن گهروه کند تا شرایطی ایجهاد کنهد که      سازی فرهنگی ایا هدف را دنبال می یا شبی 
ههای   ههایشهان قابهح تشهخیص نباشهند  در عمهح، گهرو       قومی متمایز، بر مبنای رفتهار و ارزش 

 ,Marjer)  شهوند  مهی های مسلو  روههای گ تقریب، همیش  تاب  شا ص ها( ب  تر )اقلیت ضعیف

2017: 82 ) 
ههای   گهروه  نایه در مللبان  بر ایجهاد تسهاوی    برابریتکثرگرایی للب:  برابریتکثرگرایی   2

ک  در قدرت سیاسی و اقتصهادی   کند داللت می با استقالل فرهنگی و سا تاری مستقح مختلف
ههای قهومی در    انه ، گهروه  للب برابهری هستند  بهر اسها  اصهول تکثرگرایهی     متوازن  ،تقریب ب 

شده که  به  آن وفهادار     چارچوب ضوابو یک نگام سیاسی و اقتصادی مشترک و واحد پذیرفت 
کننهد  در   های سودبر سیاسی بر سر مناف  ا تماعی با یکدیگر رقابت می صورت گروه هستند، ب 

 کاههد   مهی ا تماعی، سیاسی و اقتصادی  دی بهیا آنهان   های  نتیج ، ایا مسئل  از بروز شکاف
و ضهوابو   کنهد  مهی  حفه  دولهت   راهها   سا تاری مو ود بیا ایا گروه و های فرهنگی تفاوت

های ا تماعی براسا  قومیت، تدارک دیهده   ی  متناسب پاداشوزت و سازمانی در  هت تشویق
ههای قهومی مختلهف بها      گرایهی، گهروه   در ایا کثهرت (  Barth and Noel, 1972: 20) شوند می

 ,Marjerیابنهد  گیرنهد و وحهدت مهی    ب  یک دولت واحد در کنار هم قرار مهی  وفاداری توافقی

2017: 92)  ) 
 زیهر در  وامه    ، بیشهتر نهابرابر   تکثرگرایهی یز و نابرابر: آم ستیزی، تعارض هم تکثرگرایی  3

توان  ، میدقیقلور  را ب   های آن ی ویوگیر اما ب شود، دنبال میهای نوادپرست  استعمار و رژیم
در چنهیا   .دیهد  کننهد نیهز    را دنبهال مهی    للبانه   برابرک  همانندسازی و تکثرگرایی  یامعدر  و
بلکه    ،مردم ن  شهروند مهمش روه قومی مسلو است و بخی، دولت عاملی در دست گا   امع
هها و   گهروه  در میهان حفه  یها گسهترش نهابرابری      در ایا سیاست قهومی، ههدف  هستند   پیرو

اعضهای    از ثروت مادی ب  گروه مسلو اسهت  مهمیسی و سهم اقتدار سیا همۀیافتا  ا تصاص
اقتصهادی و سیاسهی بها     اداری، ، مانندشخصی غیر اتارتبال ۀگروه مسلو و اقلیت فقو در حوز
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نهابرابر به  دو شهکح       تکثرگرایهی  ابهزاری  فقهو ههای   تما  صورت هم ب  ، آندارند ارتباطهم 
  (Marjer, 1998: 8)شود  استعمار دا لی و ا راج یا نابودسازی پیاده می

صورت یک بیماری بومی درآمده و  گرا ب  در بیشتر کشورهای در حال توسع ،  امعۀ کثرت
شده است  مانند اینک ، تعدد و ناهمانندی فرهنگی همهراه بها      ریزی و ویرانی کشتار،  ون سبب

از ایا  ریان بها  های ا تماعی و سیاسی همراه بوده است  رابرت دال   ویی بر وردها و ستیزه
کند  البت  در  وامه  غربهی ههم پهول منبه        آمیز یاد می ستیزی یا تعارض گرایی هم عنوان کثرت

های غربهی   ها و قدرت زیاد رهبران اقتصادی، ادعای حکومت قدرت است و نقش کارتحاصلی 
 گروه مسهلو قهومی گهروه قهومی     ،استعمار دا لی سازد  در مبنی بر تکثرگرایی را مخدوش می

گرایهی، نتیجهۀ روابهو قهومی و نهابرابری بهیا          ایها نهوت کثهرت   سازد مقهور  ود می اقلیت را
 (  (Marjer, 2017: 94شهود ومت وض  مهی ک  نابرابری توسو حکهای مختلف است و این گروه

های قومی، مهذهبی و زبهانی مختلهف دارنهد، اگهر       سطح ک  گروه در کشورهای چندملیتی ناهم
های قومی و مهذهبی و زبهانی را تعهدیح کنهد و سهطح       تفاوت م فدرالحکومت بخواهد با نگا

قطه  نارضهایتی،    رابر ارتقا دههد، به   ت بصور ها را ب  زندگی و وضعیت اقتصادی و ا تماعی آن
دلیهح   گرایی را در پی دارد  در کشورهای آمریکای التیا از  مله  اکهوادور به     واگرایی و ناحی 

ههای قهومی    های مستیزو )بیشتر اروپایی( تفاوت ستان و دورگ پو تفاوت سطح زندگی بیا سرخ
تلهف در ایها کشهورها سهبب     مخ ههای  شدت نمایان شده است و  نابرابری و مذهبی و زبانی ب 

های زبانی،  ویوه اقوام و گروه ماندگی ایا کشورها ب  های دا لی و توسع  و عقب تشدید بحران
 قفقاز نیز وض  ب  همیا صورت است منطقۀ  قومی و مذهبی ویوه شده است  در 

 
 كنشگري امنيتی روسيه در قفقاز شمالی

ویهوه   مسهتمر  هود در منهالق راهبهردی و به      کوشد ضما حضهور   در زمینۀ امنیتی، روسی  می
بحرانی، کنترل مرزهای اتحاد شهوروی پهیش از فروپاشهی را حفه  کنهد  ههدایت و مهدیریت        

هها   ساز نفوو غرب در منطقه  باشهند و از آن   است زمین هایی را زیر نگر بگیرد ک  ممکا  بحران
ا زمینۀ تضهعیف عوامهح و   برداری کند  همچنی برای کنترل رفتار  ار ی کشورهای منطق  بهره

کننهد  در کنهار    زار نفهوو غهرب در منطقه  عمهح مهی     عنهوان ابه   هایی را فراهم کند ک  ب  اتحادی 
للب چچا، بیشهتریا   ز و  مهوری  داییمنطقۀ قفقا های  کشورهای آسیای مرکزی،  مهوری
ی مو ود های قوم اند  از زمان فروپاشی اتحاد شوروی، تنش تو   مسکو را ب   ود  لب کرده

های رهبران روسی  بوده است  و هود   ها، منشأ بسیاری از نگرانی در درون و بیرون ایا سرزمیا
 Koolaee and) اسهت یا منطقه   و ایر انرژی و بحث انتقال انرژی از عوامح تو   روسی  ب  ا

Others 2016: 106-103 ) 
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روسهی  و ترکیه     و سیاسهی  های امنیتی، رفتارهای امنیتی، اقتصهادی  منطقۀ قفقاز از برداشت 
وتحلیهح   توان بدون فدراسیون روسی  مورد تجزی  ها را نمی پذیرد و زندگی اقتصادی آن تأثیر می

تهر از   پیشیا شوروی از نگر راهبردی، برای روسی  مههم ن منالق ایمای در  قرار داد  هیچ منطق 
کشهیدن   دست طی حاضر ب  بنابرایا روسی  در هیچ شرای ( Sajadpour, 1994: 76)قفقاز نیست 

ای  ای و فرامنطقه   ههای منطقه    ها برای حضور و نفهوو قهدرت    کردن زمین  ا منطق  و فراهماز ای
یعهی فدراسهیون روسهی  اسهت  طهری بهرای       نیست  کاهش نفوو روسی  در قفقاز که  مهرز لب  

 ( Hosseinzadeh et al., 2017: 8) دشو یکپارچگی ایا کشور محسوب می
 

 روسيه سياست فرهنگی
دوم  ۀمه یدر ن ایاسهتال  .سهت ین دهیکس پوش چیشوروی بر ه زییست و اسالم ییزدا اسالم استیس

  به  انبهار شهدند    حیتبهد  ایه  حیتعط هامسجد دست گرفت  در زمان وی، ب قدرت را  ستمیقرن ب
 ایشدند  بر وردها با مردم عادی ک  از قهوان  حیتعط یمذهب های مدرس  واعدام  یرهبران مذهب

از  پهس  قهرن  ونهیم  یهک  از بهیش  و اکنون   هرچند دی بود اریبس زین زدند سرباز می یهبضدمذ
 با شمالی قفقاز ا تماعی و اقتصادی های فرهنگی، تنیدگی درهم شمالی، قفقاز بر روسی  استیالی

 داشهت  و ود تولستوی حیات دوارن در آنچ  ب  نسبت دارد بیشتری افزایش روسی  منالق دیگر

 چهارچوب  در را  هویش  سرنوشهت  نیهز هها    ایا  مههوری  مردم عموم و نخبگان از بسیاری و

 ۀروحیه  از هایوهاب و ها گستردۀ سلفی گیری بهره های اما زمین  کنند  می ترسیم روسی  فدراسیون
دورۀ  از ویهوه  ب  ها آن تاریخ. داشت دور نگر از توان را نمی مردم ایا للبانۀ استقالل و سلحشوری

اقهوام   بهر  اقوام بر ی دادن برتری قومی، های  ایی  اب  های سیاست سازی پیاده و شوروی اتحاد
 در ومیقه  ههای  رقابهت  وهها    درگیهری  از سرشار قومی، یها  ا تالف ب  زدن و داما ایجاد دیگر،

هها    رقابت عرصۀ در تری مناسب وضعیت است، ا تماعی و اقتصادی سیاسی، های مختلف حوزه
زاده،  به  بهاور رسهول    ( (Marjer, 2017: 134داشت  باشهند   دینی و سیسیا قدرت های در حوزه

 سهمت  ای از پاییا  امع  ب  کنفدراسیون قفقاز نتیجۀ مستقیم ارادۀ سازندۀ مردم قفقاز است، ایده
گذاری آن سوی قفقاز مرده است، فریاد بزنیم زنهده بهاد    باال، بنابرایا بگذارید اگر مجلس قانون

تهریا   مهم ( Kalirad and Babaei, 2021: 323ها ) برای وحدت همۀ قفقازیکنفدراسیون قفقاز 
 ها هستند: منطقۀ قفقاز ایا عوامح تأثیرگذار بر تحوالت 

ههای منطقه     و ود اقوام متعدد در قفقاز بهر پیچیهدگی   نبود تجانس قومی، مذهبی و زبانی:
دههد، زیهرا در میهان     مهی  افزاید و منطق  را همواره در معرض بروز درگیهری و تهنش قهرار    می

 هدی و   ههای  هها ا هتالف   رو  های سرزمیاهای تقسیم  بسیاری از ایا اقوام و بنا بر سیاست
شناسند  اعراب، قفقهاز   می« اقوام ۀموز»عنوان  عمیقی و ود دارد  در بسیاری از مناب  قفقاز را ب 

هها،   های متعدد بها انهوات زبهان    منامیدند، زیرا در قفقاز قو ها می  یا کوهستان زبان«  ت بح الس»را 
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قفقهاز   ( Drysdel, 2006: 241) هسهتند مختلهف سهاکا    ههای  سنا و آداب و رسوم و مهذهب 
 سه   از قهومی  گهروه  50 حهدود  و دارد اگونیگونه   غرافیهایی  اندازهای چشم وها   اقلیم شمالی
 از تهر  متنهوت  قفقهاز،  فرهنگهی  انهدازهای  چشم  ساکا هستند منطق  ایا در زبانی عمدۀ  انوادۀ
 ایا  است مسیحیت و اسالم  هان هم رسیدنب  محح قفقاز  است آن  غرافیایی اندازهای چشم

 کشهور  سه   که   چندهر  است شده منجر  دیهای  درگیری بروز ب  موارد، بر ی در وضعیت
 کشهورها  ایها  از هریهک  دارند،  ود منحصرب  زبانی و بومیهای   معیت منطقۀ قفقاز،  در واق 
 اههالی  را آن مهردم  بیشهتر  که   مرکهزی  آسیای منطقۀ با مقایس  در  دارند نیز مختلفیهای  تاقلی

 لهی م و قهومی ههای   اقلیهت  به   هریک ک  قفقاز در هاهبمذ تعدد دهند، می تشکیح مذهب سنی
 ( Amir Ahmadian, 1978: 19) است کرده تر پیچیده را اوضات هستند، مربوطای   داگان 

کهرده اسهت بهر اسها  بهازی ژئوپلیتیهک و اصهح         شی همهواره تهال  روسی  از نگر تاریخ
ای را مهدیریت کنهد  کاراگهانوف معتقهد اسهت در       المللی و منطقه   گرایی قدرت، امور بیا واق 

ههای  هود را در فضهای  دیهد بها       کم است روسی  نیهز بایهد ایهده    هانی ک  قانون  نگح حا
چچها در   (   Dehboneh and Moradi Parsa, 2021: 138)کاری پر کند  پرستی و محافگ  میها
 مهور ایها منطقه     ولیا رئیسا ،دایفواستقالل  ود را اعالم کرد و ژنرال  وهر د 1991سال 

م ب  مدا لۀ نگامی برای بازگرداند حاکمیت  هود  شد  کرملیا در واکنش ب  ایا رویداد، تصمی
ت  در ابتههدا اسهه شههدهمنجههر بهه  یههک رویههارویی لههوالنی و  ههونیا  گرفههت  و ایهها تصههمیم

رن  بود، اما بعهد از  نه  بهیا چچها و دولهت روسهی ،        های اسالمی در چچا کم حساسیت
المللی برای  یادادایف از ایدئولوژی اسالمی برای بسیج سیاسی مقاومت ملی و  لب حمایت ب

های نگامی وههابی، بیشهتر مهردم     استقالل چچا استفاده کرد  با و ود ورود و گسترش اندیش 
کنند، زیرا بسیاری از آداب اسهالم وههابی در    گرایی حمایت می ز شمالی همچنان از صوفیقفقا

ون گرایهی در بهیا روحهانی    ها وفادارنهد  صهوفی   هایی است ک   امعۀ چچا ب  آن تضاد با سنت
 ,Falkowski) شود و سلفیگری بیا مردان  هوان رواج دارد  رسمی و دولت رسمی حمایت می

2016: 1–8 ) 
قفقاز شمالی از دو بخش مجزای شمالی و  نوبی تشکیح شده است که    غرافیاییاز نگر  

های قفقاز بزرگ تعییا کرده است  از نگر سیاسی، قفقاز  ها را  و رأ  کوه حد فاصح میان آن
ههای  ودمختهار یها اسهتان  ودمختهار       های  ودمختهار و اسهتان   ی در برگیرندۀ  مهوریشمال

م  در شمار واحدهای دا لهی دولهت فهدراتیو روسهی  قهرار      مسلمان و غیرمسلمان است ک  ه
ینگهوش، اوسهتیا شهمالی و    ههای  ودمختهار شهامح داغسهتان، چچها، ا      دارند  ایا  مههوری 

کراسهنودار بها اکثریهت روسهی      ناحیهۀ استاوروپح و  ناحیۀو کاباردینو بالکار با اکثریت مسلمان 
نشیا هسهتند نیهز در قفقهاز       مسلمانچرکس ک -چای های  ودمختار آدیغ  و قره هستند  استان

ههای قفقهاز    اند  یکی از ویوگهی  کراسنودار و استاوروپح واق  شده ناحیۀشمالی ب  ترتیب درون 
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ها و منالق میان کوهی سکونت یافت  و   در درهزبانی است ک   –های قومی  شمالی، کثرت گروه
اند  برای نمون ، در داغسهتان،   ه کردهای ویوۀ  ود را در زمان حف   دلیح ارتباط اندک، هویت ب 
ههای قهومی مههم قفقهاز شهمالی      زبانی با نام کلی داغستانی و ود دارد  گروه -گروه قومی 30

هها، بالکارهها،    هها، اوسهت   هها، اینگهوش   ، چچها هها  چهای  ها، قهره   ها، قبارل شامح آوارها، لزگی
سههم اقهوام    ( Mirhaider, 1995: 283)ها، آبخازها، آ ارها و کردهها هسهتند    ها، آدیغ  چرکس

ها در منطقهۀ اینگهوش    درصد است، اما درصد  معیت آن 97مرکزی  1فروسی در منطقۀ تامب
دههد   ومت روسی  را نشان میدرصد است  ایا نبود تجانس قومی تاریخ حک 1در قفقاز شمالی 

 ده اسهت سهازی ایجهاد شه    های مردم بومی ایا کشور یا مستعمره ک  در نتیجۀ غلب  بر سرزمیا

Shcherbak and Bessudnov, 2018: 15-18) )  
و ارتدکسهی را   ها رویکرد مارکسی ها، آن بعد از تأسیس شوروی بنابر ایدئولوژی بولشویک

های قومی بود و مفهوم  طر بزرگ را ترویج کردنهد که  بنهابر     کنندۀ هویت رد کردند چون نفی
ایی قهومی محلهی اسهت  ههدف از     گر ملیتر از  پرستی روسی  طر بزرگ آن، معتقد بودند ولا

های قومی محلی و تشدید توسهعۀ ا تمهاعی،    کارگرفتا ایا رویکرد، ترویج و ارتقای هویت ب 
های قهومی     حکومت شوروی ب  دادن سهمی مانده بود اقتصادی و فرهنگی گروهای قومی عقب

ههای زبهانی، چها      های دولتی، تقویت نخبگان قومی، تأسیس مدرسه   ها و سازمان در دانشگاه
های قومی اقهدام کهرد  سیاسهت     ز روشنفکران اقلیتکتاب و روزنام  ب  زبان محلی و حمایت ا

گروههای قهومی سهرکوب یها      ا را شد و بسهیاری از  1930ۀ دهۀ یمناقدام قال  امپراتوری در 
ناحیهۀ  ودمختهار قهومی     4مورد  مهوری قهومی و   22ایالت تاب  روسی ،  85تبعید شدند  از 

ها گروهای قومی سه  گانه  دارنهد ماننهد تاتارسهتان در  مههوری        و ود دارد  بیشتر  مهوری
ر دهنهد، در حهالی که   د    درصد  معیت چچا را تشکیح مهی  95ها هم  تاتارهای ولگا  چچنی

هها   دهنهد  در همهۀ ایها    درصد ساکنان آن را تشکیح می 7ها، تنها   مهوری شمالی کارلیا، کارل
ها رسانۀ چهاپی و رادیهو     د دارد  بیشتر ایا  مهوریوه بر زبان روسی و ویک زبان رسمی عال

م ها و اسهتخدام اقهوا    های قومی  ود دارند  نگام سهمیۀ قومی در اداره و تلویزیون ب  زبان گروه
ههای قهومی و نهابودی شهرایو اقتصهادی در قفقهاز در        مانند زمان شوروی است  پس از  ن 

 Bessudnov And)ها ب  روسی  رفتند  ها و گر ی ها، آوری از ارمنی، بسیاری 1991ابتدای دهۀ 

 Shcherbak , 2020: 106 ) 
 
 
 

                                                           
1. Tambov 
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 ستيزي آميز یا هم تکثرگرایی تعارض
للبانه  در   ههای  هدایی   تعهداد زیهادی از در واسهت    ، مسهکو بها شهروت   1990در ابتدای دهۀ 

چچها،   1تاتارسهتان، تهووا،   رو شد  در بسیاری از منالق ماننهد  های قومی روسی  روب   مهوری
 واسهتار تغیرههای سیاسهی، کاربسهت حاکمیهت  ودشهان        4و کالمیکیها  3باشقیرستان 2یاکوتیا،

، دوری از پردا هت مالیهات،   شهان  ههای مهادری   صورت مستقح، وض  قوانیا در مهورد زبهان   ب 
 دندکهارگرفتا قهوانیا اساسهی  ودشهان شه      دادن قوانیا ایالتی بر قوانیا فهدرال و به    اولویت

(Zhemukhov, 2018: 45)  
باغ، آبخازیها، چچها    ثباتی در قره های قومی، منب   ن  و بی تالش برای  ودمختاری گروه

هها و حرکهت     گرایهی  ایت ایا ناحی قومی در اوسیتیای شمالی است  تر  از سر هایدرگیریو 
ل ایها دسهت  از   های قومی، مبنای اسهتدال  وسیلۀ  نبش های مستقح  دید ب  ملی و تکثیر دولت

ن است  بر ی معتقدند با تو   ب  تجربۀ یوگسالوی، اصح  ودگردانی قومی بنیادی پووهشگرا
یند تجزی  یها واگرایهی   شوروی تالش کردند فراهای  الملح است  مقام  طرناک برای روابو بیا

عییا کردن  روج قانونی از اتحاد شوروی  کاهش دهند  شایان تو   است ک  حق ت را با فراهم
شهود  وقتهی    سرنوشت و  ودمختاری ب   ودی  ود منجر ب   هدایی و تشهکیح دولهت نمهی    

 گیهری داشهتند بها روسهی  بهرای حفه        یاکوتیا و  غیره  فرصت تصهمیم  تاتارستان، باشقیرستان،
نام  امضا و بهر حقهوق مشهخص و  هودگردانی تأکیهد       حضورشان در فدراسیون روسی  توافق

ههای   گر ستان چنیا اقدامی کردند  بر ی نیز معتقدنهد تصهمیم مقهام   کردند  قوم آ ار نیز در 
ها  شدن ایا  نبش ب  افرالی گرا های سیاسی قومی و منطق  مرکزی روسی  برای سرکوب  نبش

 ( (Cheterian, 2011: 285-319شد منجر ۀ مسلحان  و آغاز منازع
 

 سازي استالين در قفقاز شمالی سياست قومی و دولت ـ ملت
 های دولت روسی  برشمرد: در ایا سیاستتوان  را می قفقاز شمالیهای  چالش بیشتر ۀیشر

های فدرال یا  ودمختار شوروی ک  متناسب  الف( ترسیم مرزهای سا تگی میان  مهوری
ههای مو هود در    شد، بدون آنک  ب  واقعیت می ملی رهبران شوروی انجام های هدفو  با مناف 

مرزی، تنوت فرهنگی، تنهوت قهومی و زبهانی تو ه      های  ا تالف نۀپیشیها و   منالق و  مهوری
 .شود

                                                           
1. Tuva 

2. Yakutia 

3. Bashkortostan 

4. Kalmykia 
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هههای شههوروی در راسههتای   مهههوری دیگههرهههای اقتصههادی میههان روسههی  و  ب( نهابرابری 
هها    ضعف بنیان ،للبی و در نتیج  استقالل ادعایو فرو تا هرگون  ها ب  روسی   کردن آن وابست 

 .مانده از نگام کمونیستی شوروی های بر ای های اقتصادی  مهوری و زیرسا ت

بینهداز   سال و ایجاد سیاست تفرق  70بیش از  دری نگام کمونیستی شوروی یزدا ( مذهب 
 .و حکومت کا

هها    فرهن  دیگرفرهن  و زبان روسی بر  امونپیرسازی فرهنگی اقوام مختلف  ( همسانت
  سازی( )روسی هویت فردی اشخاص گرفتاها و   و زبان

برابهر کمهون    سهتیزی در  های قهومی و قهوم   رکوب شدید بر ی گروهتحقیر و س( تبعید، ث
 ثانوی    
مانند حمایت از « بینداز و حکومت کا تفرق »افکنان  با تو   ب  اصح  های تفرق  ( سیاستج

ک گروه قومی و تحریک آن علی  دیگری، استفاده از عامح مذهب برای ایجهاد ا هتالف بهیا    ی
های سهرزمینی   تقسیم باهای مسلمان، ایجاد ا تالف  ویوه ارامن  و آوری  مسیحیان و مسلمانان ب

افکنهی   ههای  غرافیهایی بها تفکهر تفرقه       زا در شوروی، تغییهر نهام   های مرزی ا تالف و برنام  
(Kazemzadeh, 2009: 1 ) دولت شوروی مرزهای قفقهاز شهمالی   1928و  1922های  در سال ،

، دولت شوروی، ناحیۀ قفقاز شمالی را ایجاد کهرد و نیهز   1924را چندیا بار تغییر داد  در سال 
های ایا سرزمیا تبهدیح شهدند     ن، استان استاوروپح و ترک ب  اوکروگکوبا-استان دریای سیاه

ههای کوهسهتانی به  پهنج      زمان،  مههوری  ند  همتبار داشت ر،  معیت رو ها بیشت ایا سرزمیا
ها بیشتر سهاکا بودنهد  ایها منهالق      واحد  ودمختار تبدیح شدند ک   معیت غیرروسی در آن

های  بالکاریا، اوستیای شمالی، اینگوشتیا و چچا  در سال-کاباردینو 1،یچاهعبارت بودند از: قر
ترسیم شد  قفقاز شهمالی به  دو منطقه     ی قفقاز شمالی دوباره ،  غرافیای سیاس1934تا  1929

-کوبان در استان دان ادغام شد و به  اوکهروگ دریهای سهیاه    -تقسیم شد  اوکروگ دریای سیاه
مرز با استان استاوروپح یکپارچ  شد  منالق  آزوف تبدیح شد و ناحیۀ قفقاز شمالی با ناحیۀ هم

ا درهم یکپارچه  شهدند    یح شدند و اینگوش و چچشرق استاوروپح ب   مهوری داغستان تبد
آزوف به  ناحیهۀ    -، قفقاز شمالی دوباره سهازماندهی شهد  ناحیهۀ دریهای سهیاه      1936در سال 

ادام   1953اسنودار و استان روستو تبدیح شد  سیاست ا راج ا باری تا مرگ استالیا در سال 
ز سرزمیا  هود  مکاری با آلمان نازی اچای ب  اتهام ه یافت  مردم بالکار، چچا، اینگوش و قره

– Marshall, 2010: 244)ا راج و در عملیات لنتیح ب  آسیای مرکزی و سهیبری تبعیهد شهدند    

71)   

                                                           
1. Karachaevo 
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های ایها مهردم    هزار نفر از سرزمیا  ود ا راج شدند  سرزمیا 6000مجموت، بیش از در 
نالق همسای  پیوسهت   شدند و سرزمینشان ب  م ملغیهای چچا و اینگوش  شد   مهوری منحح

، بعهد از مهرگ اسهتالیا،    1956بخشی از آن ب  استان تازه تأسیس گروزنی داده شد  در سال و 
د اگرچه  مکهان سهکونت و سرزمینشهان را دیگهر      مردم تبعیدشده ا ازه یافتند ب  قفقاز برگردند

فهت   ها اشغال کرده بودند  در زمان  روشچف، ترسهیم نههایی مرزهها شهکح گر     اقوام و رو 
ش،  هایگزیا اوکهروج گروزنهی شهد  ناحیهۀ کیهزالر از  مههوری        اینگهو  - مههوری چچها  

 -و ب  داغستان تبدیح شد  ناحیۀ شلکو از استاوروپح  هدا و به  چچها      داچچا  –اینگوش
بهاقی   1991اینگوش تبدیح شد  ایا مرزها ک  بر اسا  سیاست قومی استالیا بنا شدند تا سال 

 ( Foxall, 2015 (38 :پساشوروی ب  ارث ماندند ماندند و برای روسیۀ 
آسیب و رنج تاریخی هم نقش مهمی در بسیج قومی و تقاضاهای رادیکال س   نه  مههم   

ههای قهومی مبهتال به       در قفقاز داشت  در لحگۀ تغییر تاریخی و نبود المینان و قطعیت، گهروه 
ههای   و ا را هی   عهام  کشی، قتح های تاریخی برای دفات از  ود علی  تکرار نسح ها و آسیب رنج
کشیده، هیچ  سارت مادی  ها هم مانند دیگر مردم رنج   معی گذشت ، بسیج شدند  چچنی دست 

کنند  ها می  ها را متهم ب  همکاری با نازی و معنوی دریافت نکردند و همسایگانشان، همچنان آن
سال ا راج ا باری اقوام در  اعتماد هستند  مجلس روسی  ها بی ها و اینگوش  و نسبت ب  چچنی

شهنا تا و اسهکان  هدی مهردم      رسمیت کشی اعالم کرد، اما اقدام  دی برای ب  را نسح 1944
کننهد   شده انجام نداد  بنابرایا مردم چچا همچنان در  امعۀ روسی  احسا  ناامنی می سرکوب

-Cheterian, 2011: 285دنبال ترتیبات سیاسی دیگری برای تضهمیا آینهده  هود هسهتند      و ب 

319)). 

و ودآمده از تغییرهای اقتصادی و ا تماعی، ناشی از گذار در روسی  پهس از   ادهای ب روید
کهم دو  نه  در ایها     های قفقاز شمالی بود  دست ثباتی ژئوپلیتیکی در  مهوری شوروی و بی

ا هح  هها اقهوام غیرمسهلمان د    ، رو 1990ها انجام شهد  در نیمهۀ دوم دههۀ      منطق  علی  چچنی
ری یا نامطلوب معرفی کردند  بها و هود اینکه  مهردم قفقهاز شهمالی از       سرزمیا روسی  را دیگ

عنهوان  بیگانه  دیهده شهدند  یلتسهیا اصهالحات اقتصهادی را بهر          شهروندان روسی  بودند، به  
محور ک  در دورۀ یلتسیا با حمایهت صهندوق    درمانی بازار اصالحات سیاسی تر یح داد  شوک

جر ب  فروپاشهی اقتصهادی در روسهی  شهد  منهالق غنهی       ل و آمریکا انجام شدد منالمللی پو بیا
روسی  مانند باشقیرستان و تاتارستان،  واستار استقالل از روسی  شدند و ایها موضهوت سهبب    

 (  Giuliano, 2011: 5)تر  و نگرانی رهبران روسی  شد 
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 سياست سركوب، تبعيد و كوچ اجباري
مسختی  نوب گر ستان بهدون ههیچ دلیلهی    های قومی منطقۀ  ی گروهبر 1944نوامبر  15در 

بازداشت و ب  آسیای مرکزی و بیشهتر به  قزاقسهتان و ازبکسهتان فرسهتاده شهدند  تعهداد کهح         
هها در راه   هزار نفر آن 50کم  هزار نفر برآورد شده است ک  دست 200تا  100شدگان بیا  رانده

ی آ هار،  مشهیا و تعهدادی از    قالپاق، کردها ام ک  قرهاز سرما و گرسنگی تلف شدند  ایا اقو
منهاب    1968لور محرمان  کوچانده شهدند و تها سهال     آ ارهای ترک، آبخازها و الزها بودند ب 

کردند  در ایا تاریخ مشهخص   ای  ودداری میشوروی از هرگون  اظهارنگر دربارۀ چنیا واقع 
 1944ر اوا هر سهال     است  ب  ایها معنها که  د   ها دالیح نگامی و راهبردی داشت شد، ا راج آن

شوروی در نگر داشتد دولت ترکی  را برای بازگرداندن س  استان قهارص، اردههان و آرتهویا    
هها را به  گر سهتان ادعها کنهد  از       سازی آن زیرفشار قرار دهد و بازستانی ایا منالق و پیوست 

ههای   یهت ای از وال نستان بهر پهاره  سوی دیگر، روسی  در تدارک حمایت از ادعای سرزمینی ارم
آناتولی بود  استالیا با هدف پاکسازی، عناصر مسلمان منطقۀ مرزی راهبردی میان گر سهتان و  

آفهریا باشهند  مسهختی     های شوروی مشهکح  توانستند در راه هدف  ا کرد ک  می ترکی  را  اب 
بازگشت ب  ولا  ود را ها ا ازۀ  شیع  مذهب هستند و در ازبکستان سنی  ای داده شدند  آن

هها بها کمهک شهوروی اشهغال       ها و ارمنهی  ها را گر ی افتند، زیرا قلمرو و سرزمیا مادری آننی
  ( Mirhaider, 2010: 268)کردند 

تهر چچها بهزرگ، چچها      هایی است که  پهیش    مهوری چچا و اینگوش شامح سرزمیا
تشهکیح شهده اسهت      هها  شهد و از دو گهروه قهومی مههم و رو      کوچک و اینگوش نامیده می

وسهیلۀ آوارهها و    ابتدا در قرن هشتم ب  مسیحیت گرویدند و سپس در قرن شانزدهم ب ها  چچا
ها مسلمان شدند و در قرن نوزدهم، مردم چچا فعاالن  از رهبر لریقۀ نقشهبندی  یعنهی    کومیک

ها بر  های سیاسی  ود را گسترش دادند و پس از شکست امام شامح، رو  امام شامح، فعالیت
مذهب و پیرو مکتهب حنفهی هسهتند  در     ها مسلمان سنی  و شدند  چچنیها مسل سرزمیا چچا

هها   ها تبعید شدند، تمام مسجدها و بناهای مهذهبی آن  ها و اینگوش زمانی ک  چچا 1944سال 
هها مسههلمان    دو مسهجد بهرای عبههادت بازگشهایی شهد  اینگهوش      1978بسهت  شهد و در سهال    

اکنهون مهردم چچها و     ههم  ( Mirhaider, 1995: 287)ب حنفی هسهتند  مذهب و پیرو مکت سنی
نشهیا قفقهاز شهمالی هسهتند  یکهی از       اینگوش عضو و عنصر فعال در سیاست منطقۀ مسهلمان 

هها و تحمیهح    ها و روسی ، تجزیۀ سهرزمیا آن  های تروریستی و تنش میان چچنی دالیح تحرک
  ( Mirhaider, 2010: 269-26)تلفات انسانی بر ایا منطق  توسو شوروی است 

هها در کنهار    با و ود اینک  مردم چچا و اینگوش در لول  ن   هانی دوم علیه  عثمهانی  
هایی ک   ارج از ایها  مههوری    ، همۀ افراد ایا قوم حتی آن1944ها  نگیدند، در سال  رو 

به  آسهیای   هها و بالکارهها     کردندد همراه با اقوام دیگری ماننهد چهرکس   )گورسکایا( زندگی می
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تبعیهد شهدند  بهدیا ترتیهب،  مههوری چچها و اینگهوش منحهح شهد و          مرکزی و سهیبری  
هها واگهذار کردنهد که  در داغسهتان بودنهد  تلفهات قابهح          ها ب  لک ها را رو  های آن سرزمیا
ای ک  ب  ایا اقوام در لول راه در اثر سرما و کبود مواد غذایی وارد شدد ز هم عمیقهی    مالحگ 

ههایی مشهاهده    که  هنهوز پیامهدهای آن در شهورش     ها ایجاد کهرد  ا و اینگوشه در قلب چچا
ههای اصهلی نهاآرامی منطقهۀ      کنند  ب  بیانی، یکهی از علهت   شود ک  ایا مردم علی  روسی  می می

ههای   چچا و عملیات تروریستی در ایا منطق  ب  ایا اقدام تاریخی روسی  و اشهغال سهرزمیا  
 ,Mirhaider)روسهی  اسهت    هها توسهو   یخی مضاعف بهر آن های تار مردم ایا سرزمیا و ظلم

ای  ها ب  یک لرح  هادی سهلفی منطقه    للب چچنی بعد از آن، قیام  دایی(  288-289 :1995
های قفقهاز را اعهالم کهرد  ههدف از تشهکیح       ایجاد امارت 1تبدیح شد و رهبر آن داکو عمروف

ات  ود قفقاز شمالی بود و عملی وهابی در -امارت قفقاز، تأسیس یک حکومت رادیکال سلفی
را در همۀ منطق  انجام دادند  کانون  شونت از چچا به   مههوری همسهای  یعنهی داغسهتان      
منتقح و ایا منطق  ب  ناحیۀ اصلی  شونت  هادی و عملیات سنگیا ضدتروریستی تبدیح شد 

 (Paraszcauk, 2015: 1-10 ) 
 

 هاي روسيه در قفقاز شمالی  منافع و هدف
توان بر اسا  چنهد مؤلفه  توضهیح داد: قفقهاز نقهش       وسی  را مییت راهبردی قفقاز برای راهم

مهمی در بقای روسی  دارد و موقعیت ارتبالی آن برای روسی  بسیار مهم است  بخش در هور  
هها   تبارنهد و روسهی ،  هود را در حمایهت از آن     منطقهۀ قفقهاز، رو    تو هی از افراد ساکا در 

دریای سیاه  ویوه های آبی، ب  نیز اهمیت راهبردی راهیوندهای قومی و نوادی و داند  پ مسئول می
در دورۀ حیهات لنهیا، نهوعی     ( Rashidi and Mari, 2019: 173)برای روسی  بسیار مهم است 

های غیررو  و ود داشت  لنیا در پی سهرکوب   تضاد عقیده بیا او و استالیا در مورد قومیت
ها در بنای سوسیالیسم بود  در حهالی   همکاری و حمایت غیررو  گرایی رو  برای  لب ملی

دادن  های غیررو  بود و از هیچ کاری برای برتهر نشهان   شدن  مهوری ک  استالیا نگران بومی
های ملی و قومی )تکثرگرایی  های استالیا، تعارض کرد  لنیا معتقد بود لرح ها دریغ نمی  رو 
 ( Koolaee, 1999: 8) ای  واهد گذاشت  تر ب ستیزی( را همچون آتش زیر  اکس هم

 لهوگیری از تکمیهح     کننهد:  منطقۀ قفقاز شمالی دنبهال مهی   ها چهار هدف مهم را در  رو 
محاصرۀ روسی  توسو غهرب در کشهورهای اروپهای شهرقی، اسهتقرار سهپر دفهات موشهکی و         

اقتصهادی،   های راداری در دو کشور چک و لهستان و منطقۀ آسهیای مرکهزی و حضهور    سایت
های قفقهاز شهمالی در معهرض     سرزمیا ( Vaezhi, 2009: 21)منطقۀ قفقاز  در  سیاسی و نگامی

                                                           
1. Doku Umarov 
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های سرزمینی بسیاری بوده است  پیشینۀ حضور نگامی روسهی  در    ایی تغییرهای متعدد و  اب 
گهردد  روسهی  همچنهیا      زر بر مهی  نشیاب   ان اتوسالویاسوایا منطق  ب  قرن دهم و حملۀ 

ها به  ایها منطقه  کهرد  در ایها        ود، اقدام ب  انتقال  معیت قزاقتحکیم نفوو و قلمرو  برای
های زیر سلطۀ روسی  ب  سرزمینی معروف شدند ب  نام قهزاق که  از دریهای      ابجایی، سرزمیا

صورت یک  و  پیوست  تا دریای آزوف کشیده شده است  داغسهتان ههم بنهابر پیمهان       زر ب 
ههای قفقهاز    د د الت نگامی روسی ، همهۀ سهرزمیا  ی  پیوست  شد  با و وگلستان ب   اک روس

بر هی از    ههای بهزرگ،   شمالی با زور ب  روسی  پیوست  نشهدند  در تهأثیر رقابهت میهان قهدرت     
ها در برابر عثمانی و ایران حمایهت   های قفقاز شمالی از روسی  در واست کردند از آن سرزمیا

هها متحهد کردنهد و     د را بها رو  چهرکس  هو  -مردم آدیغه    ،1557کند  برای نمون ، در سال 
ها و کاباردیا، تهزار   ها هم در ایا سال با کاباردیا پیمان اتحاد امضا کرد  برای اتحاد رو  رو 

ها بعد از ایا اتحاد  ها و کاباردیا ایوان چهارم )مخوف(، با شاهزادۀ کاباردیا ازدواج کرد  رو 
ههای ضدروسهی در ایها منطقه ،      فیم  شرکت کردند  ائتالهای کر در چندیا  ن  علی   ان

های مهذهبی و مشهکالت مشهترکی ایجهاد      بیشتر سست و شکننده بوده است و بر اسا  زمین 
 .((Pokalova, 2015: 140-146 ها در قفقاز شمالی ایجاد کردند  اند ک  رو  شده

یت ارتهدکس و  شهود: مسهیح   قفقاز شمالی همانند  و گسح بیا منالق رقیهب ترسهیم مهی   
ز مکان کرای استاوروپح بر روی ایا  و گسح ب  مدت دو قرن برای توضهیح منازعه    اسالم  ا

شده است  همچنیا کهرای   نشینان )استپنیاکی( استفاده می بیا مردم کوهستانی )گورتسی( استپ
استوروپح مرز بیا روسی  )روسیۀ مخصهوص و قفقهاز شهمالی( بهوده اسهت  ایها رمزگهذاری        

اسهتاندار   1بعد از ایا مشهور شد ک  الکسهاندر تاکهاچیف،   2012یکی در روسی  در سال ژئوپلیت
ناحیۀ استاوروپح انتقاد کرد ک  چرا مها ران از قفقاز شمالی ب  ایا های  کرای کراسنودار از مقام
گویهد کهرای    هها افتهاد  کهد ژئهوپلیتیکی دیگهری مهی      کند و بر سهر زبهان   منطق  را بازرسی نمی

ایا س  کد ژئوپلیتیکی پیامهدهای سیاسهی عمیقهی دارنهد و     ، کوزووی روسی  است  استاوروپح
  ( Foxall, 2015:15 شوند ) سبب و امت هرچ  بیشتر روابو قومی می

ها و بالهای بسیاری بوده است و مردم   سال دستخوش آشوب 200شمال قفقاز برای مدت 
سهال رکهود    50ز، قفقا ۀسال 100های  ن اند  بعد از   دیدگان اصلی بوده لور گسترده آسیب ب 

شهوروی مهردم و   اتحهاد  سال حکومت دوران شوروی، با فروپاشهی   70تزاری و بیش از  ۀدور
نیازی فوری برای تغییر احسها    1991 سال گرایی پیدا کردند  در اقوام قفقاز فرصتی برای ملی

فشهار که  به     زیرچهک و  ، فرصتی بود برای ملهح کو ندها رها شد  رو  ۀشد، زمانی ک  از سلط
ها تقسیم شده بهود و    در داغستان توازن قدرت میان آوارها و دارگیا  المللی بپیوندند بیا ۀامع 

                                                           
1. Tkachyov 
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، داشتنداینگوش یک دولت دو ملتی  واقوام پذیرش ایا موضوت سنگیا بود  چچا  دیگربرای 
 راهها    هها اینگهوش    چچها  ،با اینک  از نگر فرهنگی و زبانی هر دو قوم با یکدیگر یکسان بودند

 هدایی ایها دو منطقه  و     سهبب   ایا ا هتالف  دانستند میزاحمانی برای پیشرفت کشورشان م
یک از چهار  هیچ ه چرکس  چای قرهتشکیح دو  مهوری متفاوت شد  در کاباردینو ه بالکاریا و  

ها و    آنها ب  پیوست چرکس ستارگروه قومی، از ایا روند سازوکار راضی نبودند  کاباردها  وا
 ۀمردان شوروی هرگز مالحگ ها بودند  هرچند دولت پیوستا بالکارها ب  آن ستار وا ها چای قره

شهد    ویان  معرفی می عنوان نگر فتن  ، هر نگر مخالفی ب کردند نمیاحساسات محلی و بومی را 
صورت دو  ک  ب  برای هر دو ناحی  ایا بود ای حح منصفان  شدند  راه و پیروان آن ایده، تنبی  می

های نهوادی، زبهانی و فرهنگهی کاباردهها و      لوری ک  زنجیره ی همگون ایجاد شوند، ب  مهور
ها در امتداد  نوب با یکدیگر  مههوری و منهالق     چای قرهها در کنار هم و بالکارها و   چرکس

 بههودن را در اقلیههت ۀههها و بالکارههها هزینهه  چههرکس ،بههدیا ترتیههبکننههد   ودمختههاری ایجههاد 
 مهور معمهوال  اسهالو و تعهداد     ها نیز در کنار یک رئیس  ردازند  آدیغ پ های  ود می  مهوری
 .(,Shcherbak  (245 :2018 های دولتی را در  مهوری  ود در ا تیار دارند سمتکمی از 

ها بیا روسی  و قفقاز شمالی با سرعت روسی  را ب   بر ورد تمدن»کاسپاروف معتقد است: 
تحقهق     (Kasparov 2013:8)«شهود  رانجام متالشهی مهی  تبدیح کرده است ک  سه  ای  سد زنده

سا تا مردم  آرمان ایدئولوژیک شوروی یعنی ایجاد یک انسان  دید شوروی ب  معنی دگرگون
ههایی   سرزمیا شهوروی و تبهدیح آنهان به  انسهان     ها در   ها و مذهب ها، قومیت گوناگون با زبان

 (Ghezel Sofla, 2021: 549بهود   لنینی -مارکسیدئولوژی رسمی یکسان با رفتاری مطابق با ای
 از که   داشت بر درای  سوی  دو پیامدهای قفقاز، در شوروی حکومت لوالنی و نفوو حضور(  
از  بسهیاری   هوردن  بهرهم  دیگهر،  سهوی  از و سها ت  متزلهزل  را آنان تاریخی هویت سو، یک

  یروسه  یمرکزدولت  استی  سشد مو ب را  غرافیایی و لبیعی محیو و فرهنگی هنجارهای
 یاقتهدارگرا  یاسه ینگام س تیمانند ماه یعوامح دا ل یبر  حیدل ب  یاسالم یها انی ر برابردر 
مانند تحوالت  هان اسالم از  مل  برآمدن لالبان، القاعده و  یعوامح  ار  یو بر  یدیبریه

دارنهد،   مسهلمان  و  قابح ت تیعک   م  یمانند روس ییآن بر کشورها یتیامن یرهایداعش و تأث
 ,pasandideh and haji-yousefi)  شکح کنترل، تقابح و تعامح در نوسهان بهوده اسهت    ب  شتریب

2022: 1 ) 
ههای قهومی آوارهها،     پنجم مسلمانان در روسی  است  گروه امروز مذهب اسالم، مذهب یک

ام دیگهر  ها و بسیاری از اقهو   ها، اینگوش، کاباردیا، کرچی، کومیک ها، دار یا بالکارها، چچنی
مسلمان هستند  مصائب مختلف مردم در قفقاز شهمالی منجهر به  پیوسهتا بر هی از افهراد به         

سهازی   گرایهی، تهالش بهرای  هالص     للبی قومی و ملی های تروریستی شده است   دایی گروه
ایها  علت حکمرانهی ضهعیف در    مذهبی و نارضایتی از شرایو سیاسی، اقتصادی و ا تماعی ب 
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است  روسی  از سربازان بهرای پاسهداری از نگهم قهانون اساسهی فدراسهیون        منطق  رواج یافت 
وفصهح مسهئلۀ    للبی قومی اسهتفاده کهرد  روسهی  همچنهیا بهرای حهح       روسی  در مقابح  دایی

های مذهبی ک  در واکنش ب  افول سیاسی و اقتصادی ایجاد شده بودند از ترکیب عوامح   نبش
و ا تماعی مختلفی را در قفقاز شمالی ا را کرده اسهت    های اقتصادی و برنام مختلف استفاده 

ههای محلهی    توسعۀ ا تماعی اقتصادی ضعیف،  رم، فساد شدید، شکنجۀ مذهبی در  مهوری
-Pokalova, 2015: 140ها در ایها منطقه  اسهت      وابست  ب  روسی ، عامح اصلی رشد نارضایتی

146)). 
 
 نتيجه 

می و امنیتهی روسهی  در قفقهاز شهمالی و تهأثیر آن بهر       های قو کوشیدیم سیاستدر ایا نوشتار 
گرایی در ایا منطق  را بررسی و تحلیح کنیم  نقشۀ سیاسی امروز قفقاز  گسترش و توسعۀ افراط

ههای بالفعهح و    و کشهمکش هها   دلیهح ا هتالف   شود ک  ب  و آسیای مرکزی شامح کشورهایی می
رو  و غیهررو  و  های  چنیا ا تالفقومی و غیربومی و هم بالقوه بر سر  اک و آب، تضاد

های قفقهاز شهمالی و آسهیای     و ناآرامی ها مدا لۀ ناتو و غرب ناپایدار است  ریشۀ ایا ا تالف
ویوه  للبانۀ روسیۀ تزاری و دولت  انشیا آن، شوروی ب  های توسع  مرکزی را باید در سیاست

کهار گرفته     ا  شهونت بیشهتری به    ها نیز ب ی، همان روشدر زمان استالیا ک  با عنوان ایدئولوژ
منطقهۀ قفقهاز در زمهان     سازی گسترده در   و کرد  روسیو للبی ناتو  ست شد و نیز توسع  می

ها کردند و آثهار ایها    ها اقدام ب  تحقیر، تبعید و سرکوب شدید قومیت استالیا انجام شد  رو 
تهوان     در  ریان است، مهی تو   ب  رویدادهایی کهنوز هم ب  قوت  ود باقی است  باها  اقدام

گفت در قفقاز شمالی، مسلمانان بهرای رههایی از سهلطۀ دولهت روسهی  و برقهراری اتحهاد بها         
کنند  روابو اقتصهادی و ا تمهاعی    های  ودمختار تالش می صورت اتحاد  مهوری یکدیگر ب 

بهران  ههای متعهددی را بها ره   نامه   سبب شد بوریس یلتسیا توافق 1990روسی  در ابتدای دهۀ 
منطق  برای حف  فدراسیون روسی  امضا کند  مدودیف برای نوسهازی اقتصهاد روسهی  تهالش     
زیادی کرد  وی معتقد بود منازعات قومی،  طر مرگباری برای روسهی  دارد  بها و هود انجهام     

سیاسهی  گیهری دربهارۀ اقهدام     های سازنده برای تعادل و توازن قومی در روسهی ، موضه    تالش
مین  را نیز تشدید کرد   نبش مبارز مردم قفقهاز شهمالی ادعهای اتحهاد دوبهارۀ      واقعی در ایا ز

روی ناتو و آمریکها در   مردم قفقاز را دارند  هدف دیگر روسی  در ایا منطق ، مهار نفوو و پیش
ف منطقۀ قفقاز و  لوگیری از کنترل مرزهای زمینی و هوایی کشورهای منطق  است  زیهرا ههد   

های حمهح و نقلهی    نام  روسی ، ایران و چیا و  لوگیری از ا رای توافق ناتو و غرب، محاصرۀ
نوعی محاصرۀ چیا و ایران  و تجاری روسی ، ایران و چیا است  اگر ایا محاصره کامح شود ب 
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رو و غرب بر هارتلند انهرژی، اقتصهاد و تجهارت     ها با ا تالل  دی روب  و گسترش روابو آن
 گیرد  وپلیتیکی و انرژی منطقۀ هارتلند را در ا تیار  ود میشود و کنترل ژئ لو می هان مس
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