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ليانوا در حال حاضر پژوهشگر افتخاري مـرکز مـطالعات روسـيه و ِم دکتر گالينا يِ
اروپاي شرقي دانشگاه بـيرمنگام است. وي پـيش از سـپتامبر ١٩٩٤ بـا مـؤسسه
مطالعات شرقي آکادمي علوم روسيه (مسکو) همکاري مي کرد. از آثار وي مي توان
يمن در دوران حکومت عثمان اول؛ ١٥٣٨ ـ ١٦٣٥ (مسکو: نشر نائوکا٬ ١٩٨٨) به

اشاره کرد.

سقوط سريع و غيرمنتظره اتحاد جماهير شوروي در سال ١٩٩١ تعادل موجود جهان را
بر هم زد و پرسشهايي را در مورد تحوالت گسترده تر در اين زمينه مطرح کرد. اين رويداد
بحثهاي داغي را در ميان سياستمداران و نـظريه پردازان سـياستهاي بـين المـللي دربـاره
شکلهاي سياسي و آرماني آينده سازمان بشري دامن زد. به نظر مي رسد که برخي از آنان

1 . F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, Hamish Hamilton, 1992; Foreign
Affairs, 1993, Vol. 72, No 3, pp. 22 - 50. 2 . Foreign Affairs, V0l. 72, No 4, pp. 2 - 25.

راه حل نهايي تاريخ جهان را در شروط و خواستهاي دنياي غرب مي جويند. ١ برخي ديگر
مدعي هستند کـه تـضادهاي جـديِد مـبتني بـر اخـتالفاِت فـرهنگِي تـمدنها جـايگزين

برخوردهاي ايدئولوژيک سابق شده است. ٢
منتقدان ديدگاههاي تـفکربرانگـيز فـوق مـمکن است آنـهارا صـرفًا جـنبه ديگـر آن
رويکرد غربي تلقي کنند که امکان انطباق دقيق٬ بي دغدغه و سازنده الگوهاي غرب را بر
ساختارهاي سياسي شرق غيرممکن مي داند. با وجود اين ٬ هم روسيه و هم همسايگان
مسلمانش٬ که با مسائل اقتصادي٬ اجتماعي و معنوي مشابهي مواجهند٬ مـمکن است
اگيرتري براي نوگرايي ارائه نمايند. اين روشها بر عـدم تـعارض و روش هاي جامع و فر



همسويِي خالق و انعطاف پذيِر هويِت فرهنگِي اين مـليتها و پـيشرفتهاي گسـترده فـني
مبتني است. به عالوه٬ ضعف و ناتوانـي عـمومي ايـن جـمهوريها در قـياس بـا غـرب٬
مي تواند اساس مناسب احيا و توسعه فرهنگ سنتي٬ و تعامل سياسي و اقتصادي روسيه
با دنياي اسالم باشد؛ روابطي که طي چندين دهه به علت استبداد سياسي حاکم تيره و

منحرف شد اما هيچ گاه کامًال قطع نشد.

عناصر آسيايي و اسالمي تشکيل دهنده هويت روسيه
[ اروپايي ـ آسيايي] همواره اسيايي برخالف اروپاي غربي٬ روسيه به عنوان سرزميني اور
محل همزيستي طبيعي و تأثيرات و تعامالت متقابل ميان اسالوها (غالبًا روسها) و مردم
ترکيه٬ قفقاز و ايران بود که خود رابطه مثبتي را ميان روسها و مسلمانان بنياد نهاد. از اواخر
[Dniepr] ميانه٬ که بعدها مبناي دولت روسيه را تشکيل دادند٬ قرن هفتم٬ اسالوهاي دنيپر
اردادها و مناسبات منظمي برقرار کردند. در قرن چهاردهم٬ يعني در مسلمانان عرب قر با
دوره مغول٬ اسالم با تاريخ روسيه آميخته شد. به موازات تأثيرات فرهنگي ترکهاي کافر

(Varangians) از مردمان شمال اروپا که تحت رهبري روريک در قرن نـهم سـلسله اي را در ١ . وارانجيها
روسيه تأسيس کردند. (م)

[animist] سنت هاي وارانجي٬ ١ بيزانس و غربي٬ اسالم نيز در خلق مـاهيت و زنده انگار

2 . The " Uurasian movement " was represented by Trubetskoy, Ilyin, Alexeev, Karsavin, Lossky,

Vishslavtsev, Florovsky, Zenkovsky, Fedotov, Vernadsky, Savitsky, Shakhmatov and some

other remarkable personalities. see more: N. Trubetskoy, K Probleme Russkogo
Samosoznaniya, Berlin, 1927, p.47.

منحصر بفرد و اروپا ـ آسيايِي متناقض و چندوجهِي اسالوهاي روسيه کمک شاياني کرد. ٢
از هزاره اول تا اواخر قرن شانزدهم٬ توازن دو عامل عمده تا حدود زيادي تعيين کننده
ميزان توسعه فرهنگي و ژئو ـ پوليتيکي روسيه بود. اين دو عامل عبارت بود از پيشروي
رک و دفاع منفعالنه اسالوها. جغرافي دان مشهور روس٬ جـي. فعاالنه اقوام کوچ نشين تُ
دبليو. ورنادسکي٬ اين امر را به صورت توازن ميان «جنگل» (اسالوهاي يکـجانشين و

3 . G. W. Vernadsky, Nachertaniya russkoi istorii, part 1, Prague, 1927.

ساکن) و «استپ» (ترکهاي کوچ نشين) ٣ توصيف کرده است.
تبعيت دراز مدت روسيه از نظامهاي سياسي و اقتصادي مغول موجب افزايش تعامل
ميان روسيه ـ بيزانس و فرهنگ سياسي آسيا شد که اين هم به نوبه خود از قرن چهاردهم

وجهه اسالمي به خود گرفت.
شکست نهايي مغولها از روسها در سال ١٤٨٠ ميالدي نقطه عطفي در تاريخ روسيه



شمار مي رود. اين واقعه نه تنها به توسعه توأم با وابستگي روسيه خاتمه داد٬ بلکه به به 
توازن بي ثبات قدرت در ميان روسيه منفعل و همسايگان کوچ نشين٬ به نفع روسيه پايان

Golden سپاه تاتارهاي مغول که در قرن سيزدهم اروپاي شـرقي را در نـورديدند و در روسـيه Horde . ١
خان نشيني تأسيس کردند که تا قرن ١٥ بر آنجا حکمراني داشت. (م)

بخشيد. با اين حال٬ در طول دوره پس از اقوام طاليي٬ ١ روابط و تعامالت پرثمر مـيان
روسها و همسايگان متعدد ترک و مسلمان همچنان ادامه داشت. حتي حکام روسيه از
رسوم و اصطالحات اداري و ديپلماتيک مغولها پيروي مي کردند و خـود را «خـان هاي

2 . V.V. Trepalov, " Vostochniye elementi Rossiiskoy gosudarst Vennosti in Rossiya i vostok "

Problemi Vzaimodeistviya, Moscow, Oriental Institute, 1993, part I, 47; A. Bennigsen, A.

Broxup, The Islamic Threat to the Soviet State, L., 1993, 10.

سفيد» و همتاهاي مسلمان آسيايي خود را «برادر» مي ناميدند. ٢

روسيه؛ امپراتوري مسلمانان
از اواخر قرن ٬١٥ مرزهاي روسيه به سوي شرق و جنوب گسترش يافت و در طول
رود ولگا نواحي مسلمان نشيني را که سابقًا به سلطهگران مغول تعلق داشت در برگرفت.
وقايع مهم اين دوره عبارت است از: سقوط کازان٬ مقاوم ترين خان نشين تاتارها٬ در سال
٬١٥٥٢ و به دنبال آن فتح آستراخان (١٥٥٦) و سيبري غربي (١٥٨٤). روسـها سـلطه
خود را بر کاباردا٬ منطقه اي واقع در مسير درياهاي سياه و خـزر و در شـمال کـوههاي
قفقاز٬ به تدريج وسعت بخشيدند. دستيابي به قلمروهاي جديد٬ راه روسيه را از طريق
ولگا به درياي خزر گشود. کنترل روسيه بر جنوب ولگا و تسلط صفوي ها بر درياي خزر٬

3 . A. A. Bennigsen, M. Broxup, The Islamic Threat, p. 12.

دست ترکان عثماني را از آسياي مرکزي٬ سرزمين مادري شان٬ کوتاه کرد ٣ و بدين ترتيب
روسيه براي اولين بار به عامل فعالي در منطقه تبديل شد.

 گسترش قلمرو روسيه در سرزمينهاي پهناور مسلمانان داراي پـيامدهاي دوگـانه اي
بود. روسيه٬ به عنوان يک سلطهگر خارجي٬ براي اهالي بومي اين مناطق محدوديتهاي
سياسي٬ اقتصادي و مذهبي بسياري قائل شد تا آنجا که٬ به عنوان مثال٬ مردم بومي اين
مناطق به اجبار و زوراز سرزمينهاي خودرانـده شـدند وکشـاورزان روسـي جـاي آنان را

4 . Tatari Srednego Povolzhya i Priuralya, Moskwa, Nauka, 1967, p. 13.

گرفتند يا تاتارها تحت فشار دولت مرکزي ناگزيربه تغييرمذهب خودبه ارتدوکس شدند. ٤
با اين حال٬ آغاز سلطه روسها بر سرزمينهاي مجاور٬ که ساکنان آن از گذشته پيش
همسايه روسها بودند٬ منجر به توقف فعاليت نهادهاي اقتصادي٬ اجتماعي و مذهبي آنها



نگرديد. و آشنايي پيشين روسها با هم ميهنان جديد مسلمانشان از دشمني معمول ميان
نمايندگان و مقامات حکومت جديد و اقوام مختلف کاست. مردم روسيه از مسـلمانان

1 . G. A. Hidoyatov, Iz Istorii anglo - russkih otnosheniy v Sredney Azii, Tashkent, 1969, p. 427.

دوري نمي جستند و کينه اي از آنان به دل نداشتند. ١

٢ . اهالي ناحيه قفقاز.

برخي از اشراف محلي٬ به ويژه تاتارها و نوگي ها٬ ٢ به مسيحيت گرويدند و به آرامي
در تشکيالت سياسي روسيه جاي گرفتند و با آنها يکي شدند.

مراجع و مقامات محلي روس نظام مالياتي و سربازگيري مغولها را اختيار کـردند و
[obshinik] سيستم باج و خراج براي مدت مديدي در روابط خود با رعاياي منطقه ولگا
[yasak] را حفظ کردند. در نظام جديد٬ فقط چهره دريافت کننده هاي باج رعايا بـود کـه

تغيير يافت و خزانه مرکزي روسها به جاي مالکان مغول اين وجوهات را دريافت مي کرد.
همين خط مشي در مورد وظايف و خدمات نظامي اين رعايا پياده شد. تا آنـجا کـه بـه
روابط محلي و دروني رعايا مربوط مي شد٬ هيچ تحولي حـاصل نشـد و ريش سـفيدان

abiz] به رياست خود ادامه دادند. aksakals] محلي
در نتيجه٬ به طور کلي٬ در سرزمينهاي پهناور شرق که جمعيت آن را عمدتًا مسلمانان
افيايي٬ اقليمي و سياسِي به لحاظ سنتي تشکيل مي دادند٬ پيشروي روسها در فضاي جغر
يکدست صورت مي گرفت٬ و بالطبع ساکنان بومي اين مناطق اين روند را عمدتًا به مثابه
انتقال قدرت حکومت رسمي به عامل قدرتمندتري در منطقه تـلقي مـي کردند. سـطح
زندگي روسها و مسلمانان اختالف چنداني نداشت٬ مسائل و مشکالتشان مشترک بود٬

3 . Ismail - bey Gasprinsky, Russkoye musulmanstvo, Oxford, 1985, p. 31; Geographic Perspectives
on Soviet Central Asia, ed. by Robert A. Lewis, Routledge, 1992, p. 33.

و همه از استبداد قدرت مرکزي در عذاب بودند. ٣
از نتايج «ايام مشقت»٬ آشفتگي و هرج و مرج طلبيهاي پس از مرگ ايوان مخوف در
سال ١٥٨٤ است که به ظهور خاندان سلطنتي جديد رومانوف در سال ١٦١٣ انجاميد.
اين وقايع همزمان با دوره مهم و نويني در تاريخ روسيه است که طي آن ابعاد اروپـايي
دولت روسيه تقويت مي شود و به دنبال آن شکاف ميان تشکـيالت سـياسي روسـيه و
جامعه عميق تر مي گردد. در زمان پـتر کـبير٬ کـه هـدفش وارد کـردن روسـيه در کـانون
قدرتهاي بزرگ اروپايي بود٬ دنياي غرب در جهت گيريهاي سياسي روسيه نقش فعالي
مي يابد. از پيامدهاي عملي و سياسي غربي سازي «از باال»٬ ظـهور نگـرش اسـتعماري
اروپــايي در ســياستهاي تــزاري بـه حـاشيه نشينان مسـلمان روس بـود. در ايـن دوره٬
توسعه طلبيهاي روسيه به تدريج تحرک و پويايي طبيعي خود را از دست مي دهد و ابعاد



اروپايي دولت روسيه اين امور تحت الشعاع قرار مي دهد. به عبارت ديگر٬ دولت روسيه
در تنظيم روابط با مليتهاي درون مرز خود تحت تأثير روابط با ديگر دولتهاي توسعه طلب

اروپايي مانند اتريش٬ پروس٬ فرانسه و بريتانيا قرار مي گيرد.
به لحاظ صوري٬ رابطه مالک ـ رعيتي سابق که در آن طرفين٬ اساسًا٬ داراي هويت
يکساني بودند و در ميان آنان احترام متقابل حکمفرما بود٬ وجهه اسـتعماري بـه خـود
گرفت که مشخصه آن برتري تکبرآميز مقامات دولتي در برابر مردم محلي بـود. بـدين
ترتيب٬ مقامات دولت مرکزي روسيه رفتار خفت باري نسبت به اسالم در پيش مي گيرند
و به تدريج با آن به مثابه دين پست تري برخورد مي کنند. اين نگرش با گرايش اجباري
مسلمانان به مسيحيت٬ تعطيل يا انهدام مساجد٬ مدارس و ديگر اماکن مذهبي اسالمي و

1 . A. Bennigsen, M. Broxup, The Islamic Threat, p. 16.

غصب اموال وقفي همراه مي شود. ١
برقراري توازن قدرت در اروپا در اواسط قرن هيجدهم موجب حسـاسيت روسـيه

2 . Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, Fontana press, 1989, p. 155.

براي دستيابي به درياي سياه شد. ٢ و روسيه در دوران حکـومت کـاترين دوم (١٧٦٢ ـ
١٧٩٦) موفق به تسخير آن شد. قيمومت خان نشينهاي کريمه که از اواخـر قـرن ١٤ بـر
Kuchuk] به پايان Kainarji] عهده دولت عثماني بود٬ پس از عهدنامه کوچوک کاينارجي
رسيد و از سال ١٧٨٢ کريمه به امپراتوري روسيه پـيوست٬ و مـوجب شـد تـا روسـيه
ادعاهايش را در مورد قفقاز٬ که از قرن ١٦ موضوع اختالف ميان ايران و ترکيه بود٬ مطرح

٣ . الحاق کريمه بر زندگي اهالي بومي آن سخت اثر گذاشت و شمار قابل مـالحظه اي از جـمعيت تـاتار
ناگزير از مهاجرت به امپراتوري عثماني شدند زيرا زمينهايشان ميان اشراف روس و تبعيديهاي يوناني

تقسيم شده بود.

کند. ٣ در پي جنگهاي متعددي که ميان روسيه بـا ايـران و تـرکيه درگـرفت٬ روسـيه در
قسمتهاي مختلفي از قفقاز سلطه خود را تثبيت کرد. برخي از مسـلمانان قـفقاز٬ آجـيز
[Adyges] ٬ کاباردا٬ چچن٬ اينگوش٬ داغستان و نواحي ديگر ناچار به مهاجرت به سوي

4 . A. Bennigsen and Ch. L. Quelquejay, Islam in the Soviet Union, L., Pall Mall Pres, pp. 8 -9.

نواحي کوهستاني شدند. ٤ در نتيجه٬ به عنوان مثال٬ مسلمانان قفقاز شمالي در داغستان و

[ انجمن] برادري صوفيان نقشبنديه آن را سازمان دادند؛ اساسًا تحت تأثير و سلطه هيچ عنصر خارجي . ٥
قرار نگرفت ؛ و به علت مخالفتهاي شديد آنها روند سلطه کامل بر شمال قفقاز تقريبًا به مدت يک قرن
طول کشيد و در سال ١٨٥٦ پايان پذيرفت. اما حتي پس از آن٬ مقامات روسي براي حفظ موقعيت خود
در داغستان و چچن٬ بيشتر ناگزير به استفاده از وسايل نظامي بودند تا تشکيالت شهري. امپراتوري
Ñ

چچن در مقابل تهاجم روسها مقاومت سختي از خود نشان دادند. ٥ و متعاقبًا بسياري از



Ø روسيه مردم اين مناطق «قفقازيهاي نافرمان» را از بسياري از امتيازات سياسي و اداري ديگر مناطق
قفقاز شمالي محروم کرد. به علت «مالحظات امنيتِي » حاکم بر مرزهاي جنوبي روسيه٬ داغستانيها و
چچني ها از خدمات نظامي ممنوع بودند. مردم اين نواحي بـه جـاي «شـهروند»٬ «بـومي» خـوانـده

مي شدند و اين حاکي از نگرش استعماري دولت روسيه نسبت به آنها بود.

مسلمانان آشتي ناپذير ـ قفقازيها و تاتارهاي کريمه ـ به فالت آناتولي مهاجرت کردند و
بسياري از اقوام ترک و مسلمانان حاشيه ولگا٬ مناطق چوواش٬ ماري٬ اودمورت و موردا

1 . Tatari Srednego Povolzhia i Priuralya, Moscow, Nauka, 1967, p. 17.

به مذهب ارتدوکس گرويدند. ١
پيامدهاي منفي ناشي از نگرش «کالسيک» استعماري براي تماميت ارضي روسيه٬
کمان روسيه را بر آن داشت تا سياستهاي خود را نسبت به مسلمانان حاشيه امپراتوري حا
تا حد قابل مالحظه اي تعديل کنند. برخورد روشن بينانه ملکه کاترين دوم نسبت به اتباع
آسيايي و مسلمان کشورش نشانگر ترکيب مؤثري از شعار قديم «تفرقه بينداز و حکومت
کن» و تالش براي کنترل و بهره جويي از زندگي سنتي مسلمانان بود. اين امر٬ خود٬ حاکي از
نگرش آز ادمنشانه و صبورانه نسبت به اسالم و سنتهاي فرهنگي٬ اجتماعي و بومي بود.
کاترين به اسالم به مثابه نيروي متمدني مي نگريست و براي حيات مذهبي مسلمانان
موقعيت مطلوبي را فراهم و تضمين کرد. وي همچنين اسالم گرايي را در ميان قزاقـها و
[Ukaz] ٬ تعداد بي شماري مسجد٬ قرقيزها رواج داد. طبق فرمان سال ١٧٨٦ وي٬ اوکاز

2 . Martha Brill Olcott, The Kazakhs, Hoover Institution, 1987, p. 46.

مدرسه و کاروانسرا در قلمروقز اقهاتأسيس شد. ٢ درسال٬١٧٨٣ مقامات روسي به تأسيس
[Bashkir] دفترمرکزي روحاني اسالمي به رهبري مفتي کمک کردند و در سرزمين باشقير
اکز اسالمي آسياي ميانه٬ و استپهاي قرقيزستان مسجد و مدرسه ساختند. تاتارها٬ در مر
بــه سهولت از تــعاليم مذهبي بهره مندمي شدند و روابــط مــثبت موجود مـيان روسـها و
مسلمانان تا حدود بسياري به موفقيت سياستهاي مثبت دولتي نسبت به اسالم کمک کرد.
کشمکش روسيه و بريتانيا در آسياي مرکزي (که از اواسط قرن نوزدهم عنوان «شکار
بزرگ» به آن داده بودند) براي کسب برتري و تفوق در جهان٬ توسعه طلبي روسيه را در
اين ناحيه توجيه مي کند. آسياي مرکزي در اواسط قرن نوزدهم متشکل از سـه امـارت
بزرگ٬ خان نشينهاي خيوه و سمرقند و اميرنشين بخارا٬ بود. اين سه اميرنشين که ساختار
اجتماعي خودکامه و رو به زوال نسبتًا مبهمي داشتند٬ مـدتها بـود قـدرت اقـتصادي و
سياسي خود را از دست داده بودند. هيچ يک از آنها داراي جوامع بومي متحد و مرزهاي
معيني نبود. نزديک به نـيمي از جـمعيت امـيرنشين بـخارا را ازبکـها و يک سـوم آن را
تاجيکها تشکيل مي دادند. همچنين اقوام بزرگي از ترکمنها و يهوديان بخارايي که به زبان



تاجيکي تکلم مي کردند در اين اميرنشين مـي زيستند. جـمعيت خـيوه را قـارا قـالپاقها٬
ترکمنها٬ قزاقها٬ و ازبکها تشکيل مي دادند. در خجند عمدتًا ازبکها٬ قـزاقـها و قـرقيزها
زندگي مي کردند. ساختار سياسي و اجتماعي اين اميرنشين ها قرون و سطايي و به طور
کلي در راستاي خطوط قومي و قبيله اي بود و به نـدرت وجـهه نـژادي و مـلي داشت.
شاخص موقعيت در اين منطقه عمدتًا برخوردهاي ميان ساکنان (که عمومًا سارت ناميده

مي شدند) و کوچ نشينان بود.
از سال ١٨٦٠ تا ٬١٨٨٧ مجموعه اي از فعاليتهاي نظامي تسخير آسـياي را تکـميل
کرد. در سال ٬١٨٨٧ آسياي ميانه يا ترکستان به سه فرمانداري کل سيردريا٬ فـرغانه و
زرافشان و نيز تحت الحمايه هاي بخارا٬ خيوه و خجند تقسيم شد. موقعيت جغرافيايي ـ
استراتژيک روسيه اقتضا مي کرد که در منطقه آسياي ميانه عمدتًا بر مسائل نظامي تأکيد
شود. بـه دنـبال تـعيين مـرزهاي مـناطق نـفوذ روسـيه و بـريتانيا در سـال ١٨٩٥ وضـع

1 . N. A. Halfin, Politika Rossii v Sredney Azii (1857 - 1868), Moscow, 1969; G. A. Hidoyatov, Iz
istorii anglo - russkih otnosheniy.

جغرافيايي ـ سياسي ثابتي برقرار شد و توسعه طلبيهاي روسيه در آسيا پايان پذيرفت. ١
بدين ترتيب٬ روسيه در پايان قرن نوزدهم به يک امپراتوري پهناور چند مليتي و چند
مذهبِي قاره اي تبديل شد. حداقـل يک چـهارم جـمعيت روسـيه را مسـلمانان تشکـيل
مي دادند. جمع کثيري از مسلمانان آسياي مرکزي٬ قفقاز و ناحيه ولگا پـيروان مـذهب
حنفي (يک مکتب فقهي از مذاهب تسنن اسالم) بودند که فاتحان عرب با خود به نقاطي
از قفقاز و دره هاي حاصلخيز آمودريا و سيردريا (ماور اءالنهر)٬ که اهالي آنها کوچ نشين
نبودند٬ آوردند. داغستاني ها پيرو مذهب شافعي٬ از مذاهب تسنن اسالم٬ بـودند و تـا
پــيش از انــقالب ســوسياليستي ٬١٩١٧ دانشــمندان مســلمان داغســتاني در زمــره

2 . A. Bennigsen and M. Broxup, The Islamic Threat, p. 89.

برجسته ترين علماي دنياي اسالم به شمار مي آمدند. ٢
تاتارهاي کريمه که در قرن چهاردهم ميالدي به اسالم گرويده بودند و حنفي مذهب
بودند٬ برخالف مسلمانان آسياي مرکزي و استپ هاي قرقيزستان٬ با عثمانيها مناسبات
اکز اسالمي در تماس بودند و از آخرين گرايشها در نزديکي برقرار کردند٬ از اين طريق با مر
آراء و انديشه هاي اسالمي مطلع مي شدند. بدين طريق٬ تاتارها رابطان و مناديان نوگرايي
و اصالح طلبي بودند که معموًال اصطالح بدعت (نوآوري) در مورد آنان به کار مي رفت.
آسياي مرکزي٬ که منطقه مرزي دنياي اسالم بود و از هر سو از «کافران» احاطه شده
اکز فعال صوفيان بود. صوفيان٬ در قرن دوازدهم ميالدي چندين انجمن مهم و بود٬ از مر



١ . پيروان طريقت شيخ احمد بن عمر الخيوقي معروف به نجم الدين الکبري. (م)
٢ . يسوي يکي از مناطق ماوراءالنهر که خواجه احمد يسوي منسوب به آنجاست. (م)

[Yasawia] . در قـرن چـهاردهم مشهور بنا نهادند که از آن جمله انـد کـبرويّه ١ و يسـويّه ٢

٣ . پيروان خواجه بهاءالدين محمد بن محمد بخاري از اکابر عرفا و صوفيان قرن هشتم و مؤسس طريقت
نقشبنديه. (م)

طريقت پر نفوذ ديگري با نام نقشبنديه ٣ شکل گرفت. با اين حال٬ در بـرخـي نـواحـي
آسياي مرکزي٬ به ويژه مناطقي که ازبکستان و تاجيکستان کنوني در آنجا واقـع است٬

4 . Ibid., pp. 90 - 91.

صوفيگري به علل مختلفي درگير مسائل سياسي نشد. ٤
سلطه روسيه بر اميرنشينهاي بخارا و خان نشينهاي کوکاند و خيوه٬ جايي که ماهيت
اسالمي جامعه در مخاطره نبود٬ موجب تضعيف نقش سنتي طريقتهاي صوفيگري نشد
و اين گروهها که غالبًا افرادي ثروتمند٬ کامياب٬ برگزيده٬ به لحاظ فکري محافظهکـار٬
صلحجو و وفادار به مراجع و مقامات رسـمي بـودند٬ جـزئي از تشکـيالت حکـومتي
مـي شدند. طـريقه هاي تـصوف در اسـتپ هاي قـرقيزستان٬ دره فـرغانه و نـيز نـواحـي
تاتارنشين ولگاي ميانه و قفقاز شمالي که سلطه برتري جويانه و توانکاه روسيه را تحمل

5 . A. Bennigsen and S. Enders Wimbush, Mystics and Commissars. Sufism in the Soviet Union,
L. , 1985, pp. 2- 3.

مي کردند٬ اصوًال مخالف نظام حاکم بودند. ٥
سابقه طوالنِي تفوق سياسي و فرهنگي ايران در ماوراء قفقاز شرقي٬ که ساکنان آن را
ترکان آذري تشکيل مي دادند٬ از علل غلبه شيعه اثـني عشـري در ايـن نـواحـي است.
گرايش به مذهب شيعه حداقل در سطح عادي و روزمره٬ از اوايل قرن هجدهم ميالدي
به طرز وسيعي در ميان ترکمنها گسترش يافت و اين گسترش به حدي بود که ضرب المثل شد:
وقتي ترکمن دعا مي کند٬ ازبک تف مي اندازد٬ که منظور از آن اين است که ازبکهاي سني

6 . A. Bennigsen and M. Broxup, The Islamic threat, p. 134.

مذهب ويژگي هاي شيعِي موجود در مذهب سني ترکمن ها را نمي پذيرند. ٦ در آسـياي
مرکزي٬ همچنين اقليتي به نام «دوازده امامي» وجود داشت. ايران مانع پيوندهاي مذهبي
اکز روحانيشان در مشهد٬ قم٬ نجف و کربال نمي شد. از قـرن ميان شيعيان روسيه و مر
[Nazarites] که پيرو آقاخان بودند در پانزدهم ميالدي اقليت بزرگي از اسماعيليان (نزاريه)
کوهستانهاي پامير مستقر شدند. همچنين٬ فرقه هاي نسبتًا کوچکي از بهائيان در آسياي

٧ . پيروان يزيد بن ابو انيسة الخارجي را مي گويند که معتقد بود خدا حضرت رسول را از عجم برانگيخت
و گمان داشت که خدا بر او کتابي نازل کرده که شريعت محمدي را نسخ کرده است. (م)

مرکزي٬ شيعه هاي افراطي (اهل حـق) يـزيديها ٧ در قـفقاز (ارمـنستان) و در شـهرهاي



1 . A. Bennigsen and Ch. L. Quelquejay, Islam in the Soviet Union, pp. 4 - 5.

ساحلي خزر زندگي مي کردند. ١
گرچـه٬ روابـط فـرهنگي و خـصوصي مـيان مسـلمانان روسـيه و ديگـر نـمايندگان ا
دار االســالم٬ گـاه مـحدود شـد٬ امـا هـيچگاه قـطع نگـرديد. پس از بـرقراري مـقررات
آز اديخواهانه آلکساندر دوم اين روابط فعاالنه تر شد. از نيمه دوم قرن نوزدهم٬ مسلمانان
روسيه ٬ به ويژه نخبگان تاتارهاي ولگا و ترکستاني ها٬ فرزندان خود را بـراي تـحصيل بـه
استانبول٬ قاهره٬ يا مدينه مي فرستادند. زيارت اماکن مذهبي به نحو چشمگيري افزايش
يافت. مدرسان عثماني در مدارس ولگا و آسياي مرکزي شروع به تدريس کردند٬ و در
اکز اسالمي قفقاز و ترکستان به تحکيم جايگاه واالي مذهبي خـود در همين احوال مر

دنياي اسالم پرداختند.
سقوط کلي و زواِل روحانِي امپراتورِي عثماني٬ به ويژه پس از شکست آن در جنگ با
روسيه در سال ٬١٨٧٧ بر تأثير و نفوذ عقاليي ـ معنوِي مسلمانان نوگراي تاتار دو چندان
افزود٬ و تاتارهاي نوگرا در تعارض با پان تورکيسم به صورت جـنبش جـديدي مـطرح

2 . Helen d'Encausse, Islam and Russian Empire. Reform and Revolution in Central Asia, L. ,

1966, p. 60.

شدند. هدف آنان نوسازي اجتماعي٬ اقتصادي٬ مذهبي و فرهنگي دنياي اسالم بود. ٢
به طور کلي٬ سلطه روسيه در آسياي ميانه٬ دو پيامد اجتماعي و اقتصادي داشت. در
اميرنشين بخارا و خان نشينهاي خيوه و خجند٬ حکومت تزاري سياست نهادينه نکردن
هويتهاي جديد را در پيش گرفت. در نتيجه٬ در نحوه زندگي در اين مناطق تحولي روي
نداد و ويژگي هاي اسالمي آن حفظ شد. قسـمتهاي ديگـر آسـياي مـرکزي واسـتپهاي
قرقيزستان٬ که فرمانداري کل ترکستان را تشکيل مي داد٬ مستقيمًا زير نظر وزير جـنگ
روسيه قرار گرفت. ساختار سنتي حکومت يا «دولت» اسالم که اقليتهاي يک منطقه را

3 . S. P. Poliakov, Everyday Islam: Religion and Tradition in Rural Central Asia, N.Y. 1992, p. 16.

گرد هم آورده بود٬ با ساختارهاي روسي جايگزين شد. ٣
سياست حکومت روسيه در ترکستان٬ به ويژه پيامدهاي روند نوگرايي تـزارهـا٬ دو
پهلو و دوجانبه بود. در اين دوره٬ مظاهر اوليه نوگرايي در نواحي شهري ارائه شد و آثار
هنري بازار و محالت شديدًا آسيب ديد. برخي نواحي آسياي مرکزي با خطوط آهن به
قسمتهاي اروپايي روسيه متصل شد. خطوط اورنبرگ ـ تاشکند که در سال ٬١٩٠٥ در
کنار خطوط ماوراء سيبري (١٩٠٤) و ماوراء خزر (١٨٨٠) ساخته شد٬ داراي اهـميت
بسياري بود. خطوط آهن٬ کاالهاي توليد شده را از روسيه به ترکستان حمل مي کرد و عامل
انتقال اطالعات بود. در اين ناحيه٬ به تدريج کشت و توليد پنبه توسعه يافت و روند صنعتي



شدن از طريق صنايع پردازش آغاز گرديد و با تأسيس نيروگاههاي برق٬ که کارگران آنها
را عمدتًا مهاجران نواحي مرکزي روسيه تشکيل مي دادند٬ اين عمليات ادامه يافت.

اينکه امپراتوري روسيه در قرن نوزدهم يکي از مستبدترين ديکتاتوريهاي دنيا بود٬ با
و «زندان ملل» به شمار مي رفت٬ ارزِش عمومِي سياسي و اخـالقي آن نـزد مسـلمانان
خاورميانه به نحو قابل مالحظه اي بيشتر از کشورهاي دموکراتيک اروپايي بود. روسـيه

1 . G. A. Hidoyatov, Is istorri anglo - russkih otnoshenii, p. 427.

تزاري از جنبشهاي ملي آز اديخواهانه در مستعمرات غربيها حمايت مي کرد٬ ١ و به حفظ
تماميت شبه قاره اي و چند مليتي سرزمين روسيه٬ برقراري مناسبات باثبات و مطمئن با
همسايگان هم مرزش مانند بالکان٬ ايران٬ و تـرکيه اهـميت مـي داد. حـضور روسـيه در
قسمتهاي شرقي سرزمينهاي عرب زبان با فعاليتهاي سياسي و فرهنگي و اعزام مبلغين
مذهبي همراه بود. در حالي که غربيها٬ به ويـژه بـريتانياي کـبير و فـرانسـه٬ در تـصرف
سرزمينهاي عرب زبان عثماني موازين بين المللي را ناديده مي گرفتند. اجتناب روسيه از
مشارکت در اين مستعمرات بر مقام و عظمت آن افزود. و بدين ترتيب روسيه به طـور
متناقضي چهره مثبت امپراتوري شکست خـورده و بـدون سـهمي را بـه خـود گـرفت.
حمايت روسيه از امير کويت در سال ١٩٠١ خود نمونه اي از اين موضع است. بعدها٬
اکز تجاري روسيه در بنادر متعدد خليج فارس و برقراري حکام محلي عرب از افتتاح مر
خطوط تجاري و مسافربري دريايي منظم ميان اين بنادر و بـندر ُا دسـاي دريـاي سـياه

2 . Asia i Afrika Segodnia, 1991, No 4, p. 50.

روسيه حمايت کردند. ٢ موافقت نامه مخفيانه سـايکس ـ پـيکو مـبني بـر تـقسيم بـخش
آسيايي ترکيه عثماني ميان فرانسه و انگليس مهر تأييدي بر عدم مداخله روسيه در تقسيم
مستعمرات خاورميانه بود. با در نظر گرفتن اين عوامل متعدد و متضاد٬ در اوايـل قـرن
بيستم٬ اعتباِر اخالقِي روسيه نزد اعراب٬ چه مقامات دولتي و چه عـامه مـردم٬ بسـيار

بيشتر از اعتبار غربيها بود.

پيامدهاي عصر شوروي براي مناسباِت روس و مسلمان
انقالب سوسياليستي اکتبر ١٩١٧ در روسيه کل نظام بين المللي را تحت تأثير قـرار
داد. نظام جديِد جانشين٬ هر چند٬ چه به لحاظ شکل و چه به لحاظ محتوا٬ با نظام پيشين
تفاوت داشت٬ چهره اجتماعِي دو وجهِي نظاِم پيشين يا٬ به عبارت ديگر٬ عدم کارآيِي
تشکيالِت سياسي براي پوشش دادن کل جامعه را به ارث برد. ايـن وضـع در نـواحـي

مسلمان نشين جمهوري شوروي نيز حاکم بود.



تحوالت بزرگترين ناحيه مسلمان نشين آسياي مرکزي نمونه کامًال بارزي است. اين
منطقه در زمان حکومت شـوروي بـه چـندين جـمهوري تـقسيم شـد. نـامگذاري ايـن
جمهوريها بر اساس نام اقوام بزرگ آنها صورت گرفت. اين عمل در پي «تعيين دلبخواهي
مرزهاي» ترکستان در سال ١٩٢٤ انجام شد و در سال ١٩٣٦ تکميل گرديد. بدين ترتيب
پنج «دولت ـ ملت» قزاقستان٬ ازبکستان٬ ترکمنستان٬ قرقيزستان و تاجيکستان پا گرفت.
با اين حال با وجود دگرگوني نماي منطقه و تحت حاکميت قرار دادن بنياد کلي ناحيه٬
به ويژه نظام گسترده آبياري که از اهميت خطير اقتصادي در آسياي مرکزي برخـوردار
است٬ دولت شوروي همانند اسالف تزاري خود برخي عناصر سنتي اين مناطق را سالم
و دست نخورده حفظ کرد. در حقيقت٬ نظام شوروي توانست جايگزين مناسبي براي
ساختارهاي فروپاشيده سياسي و تشکيالتي اميرنشين بخارا و خـان نشين هاي خـيوه و
خجند شود٬ و مالکيت آب و وظيفه تهيه آن را که براي اقتصاد کشاورزي امري حياتي

است به عهده گيرد.
تا آنجا که به قدرت ناحيه اي و محلي مربوط مي شد٬ اشرافيت حاکم پيشين و دستگاه
کهنه ديوانساالري مرکزي به سرعت جاي خود را به جانشينان يا مخالفان خود داد. اما
روش سنتي توزيع قدرت و طبقات اجتماعي تغيير فـاحشي نکـرد و مـانند گـذشته بـه
اردادهـاي اجـتماعي صورت قـراردادي غـير مکـتوب ادامـه يـافت و مـطابق هـمين قـر
غيرمکتوب مقامهاو مشاغل حزبي و حکومتي به گروههاي خاص نخبگان اختصاص يافت.
از سوي ديگر٬ دولت شوروي از اشراف و نخبگان جديد پشتيباني مي کرد و در مقابِل
حمايت سياسي و امنيتي از آنان انتظار وفاداري داشت. بدين ترتيب٬ نظام شوروي سلطه
سياسِي نمايندگان قوم ُارتا هورد را در قزاقستان٬ اعضاي اقوام فرغانه٬ سمرقند٬ بخارا و
يا تاشکند را در ازبکستان٬ نمايندگان قبايل چارجو را در ترکمنستان٬ مردم نواحي خجند

شا را در قرقيزستان تسهيل نمود. و کولياب را در تاجيکستان و مردم قبايل شمالي ُا
در طبقات پايين اجتماعي جوامِع آسياي مرکزي٬به ويژه در نواحي روستايي که هفتاد
درصد جمعيت بومي درآنجا متمرکز شده بود٬ دولت شـوروي دگرگوني چندانـي ايـجاد
نکرد. تشکيالت محلي به همان صورت حفظ شد و فقط عناوين جديد جاي عناوين قديم را
اکـي کردن) از مـيان گروههايي که بر اسـاس مناسبات گرفت. در پي اصالحات ارضي (اشتر

1 . S. P. Poliakov, Everyday Islam, p. 140.

فاميلي٬ همسايگي يا قبيله اي گرد هم جمع شده بودند٬کالخوزها و ساوخوزها شکل گرفتند. ١
بقا و ادامه حيات سنت گرايي در روسيه تا حدود بسياري مـديون انـعطاف پذيري و
ويژگي سازگاري دين اسالم بود. در رژيم شوروي٬ اسالم همچنان نقش خود را به عنوان



نهاد اصلي فعاليتهاي اجتماعي مسلمانان حـفظ کـرد. در نـتيجه٬ سـلطه رژيـم الحـادي
شوروي ٬ اگر چه به نخبگان مسلمان٬ مساجد٬ مدارس و مزارهـا آسـيب رسـاند٬ امـا
نتوانست اسالم را از ميان ببرد. اسالم رسمي يا «اسـالم حکـومتي» صـرفًا يک درصـد
فعاليتهاي اسالمي را در بر مي گرفت. هيئت روحاني آسياي مرکزي و قزاقستان به رهبري
مفتي اعظم٬ که خود عضوي از تشکيالت سياسي روسيه بود٬ در تاشکند مستقر شده
بود و سازمانهاي امنيتي آن را از نزديک کنترل مي کردند٬ و تحت نظر اسالم رسمي از
ميان هزاران مدرسه٬ فقط دو مدرسه مير عرب در بخارا و امـام اسـماعيل البـخاري در

تاشکند به کار خود ادامه دادند.
اما زندگي روزانه مؤمنان را «اسالم حقيقي روزمره» تنظيم مي کرد. به عنوان مثال٬ در
آسياي مرکزي٬ هر کيشليک٬ يا هر روستا حداقل يک مسجد زيرزميني (تقريبًا نزديک به
تعداد مساجد پيش از انقالب) داشت. در نواحي مسلمان نشين شوروي٬ وابسـتگيهاي
قومي و اسالمي شخصيت فـردي افـراد را شـديدًا تـحت الشـعاع قـرار مـي داد. مـردان
مسلمان با توجه به وابستگي خانوادگي و قومِي سنتي تحت کنترل مسـاجد زيـرزميني
بودند و زنان مسلمان را شيخ هاي مزارها و بي بي تونها (زنان محترمي که تکاليف مذهبي
زنان را نظارت مي کردند) کنترل مي کردند. عموم مردم و روشنفکران٬ ناخودآگـاه و يـا

1 . Geographic Perspectives, p. 39.

آگاهانه٬ خود را به اقليتهاي قومي و يا امت اسالمي پيوند مي دادند. ١

روسها و مسلمانان غير اوراسيايي؛ تنگناهاي فرهنگي و سياسي
انقالب اکـتبر بـه مـناسبات مـيان روسـيه سـوسياليست و دنـياي اسـالم بـه لحـاظ
ايدئولوژيکي بعد جديدي داد. بسياري از مسلمانان٬ که از تجاوز و تعدي غرب به ستوه
آمده بودند٬ با عالقه از سخن پردازيهاي انقالبي روسيه استقبال کردند. اولين تصميمات
احکامي که روسها در مورد مسلمانان صادر کردند٬ توجيهکننده نگرش مثبت مسلمانان و
است. دولت روسيه رسمًا سياستهاي پنهاني و فريبکارانه دول غربي را تقبيح و محکوم
کرد و مـوافـقت نامه هاي مـخفيانه مسـتخرج از آرشـيو وزارت خـارجـه روسـيه٬ مـانند

٢ . اين امر٬ به عنوان مثال٬ مربوط مي شود به اعالميه حقوق مردم روسيه٬ شماره ٬٢ نـوامـبر ١٩١٧ کـه
موارد زير را اعالم کرد: ١) برابري و استقالل تمام مردم روسيه صرف نظر از مليت يـا مـذهبشان؛ ٢)
حقوق مردم روسيه خودمختاري و جدايي و تشکيل دولتهاي مستقل؛ ٣) لغو تمام امتيازات مـلي و
ملي ـ مذهبي و محدوديتها؛ ٤) پيشرفت آزادانه اقليتهاي ملي و گروههاي قـومي سـاکـن در قـلمرو
Ñ

موافقت نامه سايکس ـ پيکو٬ ٢ را منتشر ساخت.



Ø روسيه. دولت روسيه در اعالميه خود خطاب به «تمام کارگران مسلمان روسيه و شرق» در تاريخ
٢٠ دسامبر ٬١٩١٧ اعالم داشت که اعراب مانند تمام مسلمانان ديگر از حقوق مالکيت بر کشورهاي

خود برخوردارند و مي توانند مطابق ميل خود آينده خود را تعيين کنند:
Russian Policy in the Middle East. From Messianism to Pragmatism, ITHACA Press, 1993, pp. 1- 2.

از سال ٬١٩١٨ مسکو به مرکز انقالبي کشورهاي مستعمره و محل اجالس گروههاي
تندروي آسيايي و افريقايي تبديل شد٬ و آنجا براي آنهايي که معتقد بودند انقالب اکتبر

١ . به عنوان مثال٬ در سالهاي اوليه پس از انقالب اکتبر مسلمانان خارجي تندرو در مـجامع بـين المـللِي
تحت حـمايت مسکـو شـرکت مـي کردند مـانند چـهار کـنگره اول کـمينترن ١٩٢٢ ـ ٬١٩١٩ کـنگره
زحمتکشان شرق در سال ٬١٩٢٠ دوازدهمين کنگره بخش کمونيست روسيه درسال ١٩٢٣ و بسياري

ديگر.

داراالسالم را از دارالحرب غرب رها خواهد کرد کعبه آمال جـديدي بـود. ١ مسـلمانان
تندروي خارجي مي توانستند به سهولت و بدون هزينه آموزشهاي عاليه مارکسيستي را
[KUTV] و در مؤسسات بين المللي روسيه٬ مانند دانشگاه کمونيستي زحمتکشان شرق
مؤسسه استادي سرخ٬ مؤسسه کشـاورزي مسکـو٬ مـؤسسات شـرق شناسي مسکـو و
اگـيرند. بـا وجـود ايـن٬ از سـال ١٩٢٠ پتروگراد و ديگر مؤسسات آموزش سياسي فـر
کمونيستهاي مسلمان روسيه امکاِن اعماِل ديدگاههاي مارکسيستي را٬ که اسـاسًا بـراي
جوامع صنعتي غرب تدوين شده بود٬ در کشورهاي مسلمان بررسي کردند و در پي ارائه

2 . A. Bennigsen and Ch. L. Quelquejay, Islam in the Soviet Union. p. X.

گونه اي از کمونيسم بودند که براي جوامع مستعمره و نيمه مستعمره آسيا مناسب باشد. ٢
چهره مثبت روسيه شوروي نزد دنياي اسالم به سبب بـرخـورد عـادالنه رسـمي و
بي سابقه آن با کشورهاي مسلمان تـقويت شـد. در سـال ٬١٩٢٠ دولت شـوروي از بـه
رسميت شناختن حکومت دست نشانده انگلستان در عراق٬ فلسطين٬ اردن و حکومت
دست نشانده فرانسه در سوريه و لبنان سر باز زد. پيمان هاي عادالنه دوستي و بـرادري
مــيان روســيه شــوروي و کشـورهاي مسـلمان تـرکيه٬ افـغانستان٬ و ايـران٬ نـظامهاي
دست نشانده امپرياليستي را در مخاطره قرار داد. اتحاد جماهير شوروي اولين کشوري
بود که با حجاز (از سال ١٩٣٢ عربستان سعودي) مناسبات سياسي برقرار کرد و در سال

١٩٢٦ يمن مستقل را به رسميت شناخت.
نابهنجاريهاي درونِي حکومت تک حزبي شوروي بر وجهه مثبت شوروي در ميان
مسلمانان ستمديده خاورميانه اثر جدي نداشت. نقش کليدي اتحاد جماهير شوروي در
شکست فاشيسم آلمان و ميليتاريسم ژاپن در جـنگ جـهاني دوم٬ آن را بـه عـنوان يک
آلترناتيو واقعي در نظر ممالک آسيايي و افريقايي ٬ از جمله مسلمانان خـاورميانه کـه
نگران ظهور اسـتعمار نـو بـودند٬ نـمودار سـاخت. از اواخـر دهـه ٬١٩٤٠ شـوروي از



خواسته هاي اخراج نيروهاي بريتانيايي از مصر٬ مبارزات استقالل طلبانه الجزاير٬ تونس
و مراکش و اعطاي استقالل به لبنان٬ سوريه٬ و بعدها٬ ليبي حمايت کرد.

معامله فروش اسلحه ميان شوروي و مصر در سال ١٩٥٥ و گرايش جمال عبدالناصر
به شوروي موجب حضور سياسي و نظامي شوروي در خاورميانه شد٬ و در دهه ١٩٦٠
و با جنبشهاي ملي مردمي و ضد امپرياليستِي مردم الجزاير٬ عراق٬ سوريه٬ ليبي و يمن
جنوبي گسترش بيشتري يافت. حمايت صريح و قاطعانه شوروي از اعـراب (از جـمله
اولتيماتوم شوروي به غرب در جريان بحران کانال سوئز مبني بر به کارگيري سالحهاي
هسته اي) طي درگيري آنان با اسرائيل و دنياي غرب در سالهاي ١٩٥٦ ـ ١٩٨٢ و نـيز
همبستگي فعاالنه آن با مبارزات فلسطيني هابراي شناخت رسمي حقوقشان و ايجاد يک
دولت مستقل به محبوبيت عام شوروي در خاورميانه منجر شد. مناسبات ميان شوروي و
اعراب به تدريج ابعاد سـياسي٬ نـظامي٬ اقـتصادي و فـرهنگي به خـود گـرفت. هـزاران
متخصص نظامي و غيرنظامي شوروي٬ از مليتهاي روس و غير روس٬ جهت کمک به بناي
شالوده اقتصادي و با هدف تضمين استقالل ممالک تندروي عرب راهي آن کشورها شدند.

چالشهاي روابط روسيه با جهان اسالم پس از فروپاشي شوروي
روابط حسنه و نزديک روسيه با دنياي غرب به عنوان بخشي از برنامه پرستروئيکاي
گورباچف آغاز شد و در سالهاي اوليه حکومت يلتسين نيز ادامه داشت٬ و اين سياست
همراه بود با بي اعتنايي دولت روسيه به نيازهاي مناطق مسلمان نشين شوروي. اجالس
سه جمهوري اسالو در مينسک٬ پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال ٬١٩٩١
موجب نارضايتي و نگراني جمهوريهاي مسلمان نشين شوروي سابق شد٬ اگر چه ايـن
[CIS] گرد هم آمـدند. تـمايل آشکـار جمهوريها بعدها در دول مستقل مشترک المنافع
رهبران روسيه به دنياي غـرب٬ هـمراه بـا تأخـير و تـعلل در شـناسايي کـامل اسـتقالل
جمهوريهاي مسلمان و گسترش روابط چندجانبه با آنان٬ موجب برخوردهاي محتاطانه
آنان نسبت به روسيه شد. سياست مسکو در قبال مسلمانان روسيه نيز محتاطانه بـوده
است. کافي است انتخابات اولين رئيس جمهوري روسيه را به خاطر آوريم کـه طـي آن
مردمي با مذاهب مختلف و برخوردار از مراحم يک ولي نعمت در آن مشارکت کردند.
در مقابل٬ مناطق مسلمان نشين شوروي سابق تالش کردند از وسوسه هاي ويرانگر
روسيه دوري جويند و ثبات اجتماعي و سياسي خود را حفظ کنند. به عنوان مثال٬ در

nomenclatura : گروه نخبگان دارنده مشاغل کليدي که در دوران حکومت شوروي شکل گرفت. . ١

آسياي مرکزي (به استثناي قرقيزستان) نومنکالتورا ١ بلکه نه تنها قدرت خود را حـفظ



کرد حتي روشهاي خود را تغيير نداد. نظام تک حزبي ادامه يافت. احزاب مخالف حضور
محسوسي نداشتند و مقامات باالي محلي بدون جـار و جـنجال٬ و بـي آنکه بـه کسب
تکليف از «مرکزيت دموکراتيک» نيازي باشد٬ آنها را منحل کردند. در نتيجه٬ دولتـهاي
آسيايي به ديکتاتوريهاي شخصي کم و بيش خشک رؤسـاي جمهوري٬ رهـبران سـابق
حزب کمونيسِت اين مناطق٬ تبديل شدند. احزاب کمونيست٬ که حاال ظاهر ديگري به

خود گرفته بودند٬ آنها را حمايت مي کردند.
در عين حال٬ گسستن پيوندهاي حياتي اين رژيمها از مسکو موجب شد در دنـياي
اسالم درصدد يافتن شرکاي ژئو ـ پوليتيکي و اقتصادي جديدي بر آيند و با آنها مناسبات
فرهنگي و مذهبي نزديک تري داشته بـاشند و نـظريه گـروهبنديهاي مـنطقه اي٬ يـعني
سازمانهاي مـنطقه اي تـرکستان٬ اکـو٬ دريـاي سـياه و دريـاي خـزر٬ را مـطرح نـمايند.
کشورهاي مسلمان فدراسيون روسيه با تأکيد شديد بر هويت مذهبي٬ فرهنگي و سياسي
خود در مقابل موقعيت جديد واکنش جدي نشان دادند٬ و در واقع تماميت ارضي روسيه

مورد تهديد قرار گرفت. اين سياست در انقالب جمهوري چچن به اوج خود رسيد.
فروپاشي دروني ناشي از «اصالحات» گورباچف با کاهش چشمگير نـقش و نـفوذ
خارجي روسيه کامل شد. نتيجه نگرش جديد گورباچف از دست رفتن جايگاه روسيه به
عنوان يک ابرقدرت بـود و بـدينسان دولت روسـيه در رديـفهاي آخـر سـلسله مـراتب
نظامهاي سياسي و اقتصادي بين المللي٬ که سلطه غالب در آنها با دنياي غرب است٬ قرار
گرفت. همسويي بي چون و چراي روسيه با مواضع غرب در مسائل اساسي خاورميانه٬
از جمله بحران خليج فارس٬ تحريم ليبي٬ و پـذيرش رونـد صـلح مـطابق بـا مـعادالت
مطلوب امريکا٬ توان اقتصادي٬ سياسي و انسانِي مناسبات روسيه و اعراب را از بين برد٬

و احساسات منفي مسلمانان روسيه را برانگيخت.
ايشهاي اخير اجتماعي ـ سياسي روسيه شايدبتواند روند فروپاشي را٬ که با اين حال٬ گر
از سال ١٩٨٥ آغاز شـد٬ مـتوقف سـازد. عـالقه مـجدد مسکـو بـه شـرق اسـالمي در
پيمانهاي دولتي و همکاري ميان روسيه و جمهوريهاي مسلمان شوروي سابق٬ که در سالهاي
٩٤ـ١٩٩٢به امضا رسيد٬ حاکي از اين واقعيت است. اين پيمانهابر اي همکاريهاي اقتصادي٬
سياسي و نظامي الزام حقوقي ايجاد کرد. تصميمات سران دول مستقل مشترک المنافع در
اجالس مسکو با حضور تمام جمهوريهاي مسلمان (به استثناي ترکمنستان که وضعيت
وابسته داشت) در سال ١٩٩٤ به اتحاد بيشتر ميان روسيه و دول جديد مسلمان انجاميد.
تقويت قدرت دولت مرکزي در نواحي مورد مناقشه٬ که از اواخر سال ١٩٩٢ آغاز
شد٬ از انتشار و گسترش جرياناتي مشابه چچن در ديگر نواحي قفقاز شمالي پيشگيري



کرد. اين اقدامات جدي (برقراري وضعيت اضطراري و اعزام نيروهاي حافظ صلح) مانع
[Ossetia] و اينگوش شد واز تغييرات سياسي و منطقه اي در از گسترش جنگ ميان اوستيا
[Kabardino-Balkaria] جلوگيري به عمل آورد. در نتيجه٬ روابط ميان مسکو کابارد ـ بالکار
ه جمهوري خودمختار در چارچوب پيمان نامه فدرال تثبيت شد. و هشت جمهوري از نُ
امضاي موافقت نامه تقسيم قدرت ميان دولت روسيه و تشکيالت سياسي تـاتارها٬
باشقيرستان و اوستياي شمالي در سال ١٩٩٤ در فدراسيون روسيه اقـدام مـثبتي بـود.
دولت تاجيکستان به واسطه موقعيت خاص داخلي و خارجي رابطه نزديکي را با روسيه
برقرار کرد و از نقش کليدي روسيه به موازات اقدامات ازبکستان و قرقيزستان در اعزام
٠٠٠, ١٦ نيروي مقتدر حافظ صلح در تاجيکستان٬ و نيز ميانجي گري مسکو در مذاکرات

با مخالفان دولت تاجيک و در راه دستيابي به آشتي ملي استقبال کرد.
اخيرًا٬ تحوالت اميدوارکننده اي در سياستهاي خارجي روسيه صورت گرفته است و
روسيه برخالف زمان گورباچف و اوايل حکومت يلتسين٬ به آرامي از غرب گرايي دوري
مي کند و پيوندهاي گذشته خود را مجددًا تقويت و فعال مـي کند. درک روسـيه از ايـن
حقيقت موجب گرايش تدريجي آن به اتخاذ سياستهاي فعال سنتي در اين حوزه شـده
است. از سرگيري تماسهاي ميان رهبران روسيه و سازمان آزاديبخش فلسطين٬ سوريه٬
عراق و نيز موضع متفاوت روسيه در بحران اکتبر ١٩٩٤ خليج فارس٬ از جمله جوانب
مثبت قضيه است. به عالوه٬ کشورهاي ثروتمند و نفت خيز خاورميانه بازار مناسبي براي
کاالهاي روسي است. روابط تجاري موجود نه تنها به ابقاي صنايع روسيه کمک کرده٬
بلکه وابستگي هر دو طرف به دنياي غرب را نيز کاهش داده است. همکاري فـزايـنده
اقتصادي ميان روسيه و ايران و کشورهاي عربي خليج فارس٬ که حوزه هاي نظامي را نيز
برمي گيرد٬ نويدبخش فعاليتهاي پرثمر است. در جريان ديـدار وزيـر امـور خـارجـه در
روسيه از کشورهاي خليج فارس در سـال ٬١٩٩٤ مـوافـقت نامه هاي تـجاري بـه ارزش
ميلياردها دالر به امضا رسيد. تـوسعه هـمکاريهاي مـنطقه اي خـزر مـيان چـهار دولت
ساحلي روسيه٬ آذربايجان٬ ترکمنستان و ايران نـيز رونـد مـثبتي است. تشـابه صـوري
تکامل تاريخي و فرهنگي روسيه و کشورهاي مسلمان و نيز شباهتهاي موجود در اوضاع
اقتصادي٬ اجتماعي و معنوي آنها زمينه مساعدي براي بـرقراري مـناسبات نـزديکتر و
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