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چکیده
باتوجه به اهمیت روزافزون و نقشآفرینی موثر دیپلماسیعمومی در سیاست بینالملل ،کشورها سعی
در استفاده بردن هرچه بیشتر از این ابزار جهت پیشبرد منافع سیاسی خود دارند و بهه ایهن منرهور در
زمینه هایی چون قدرت نرم ،دیپلماسی دیجیتال ،دیپلماسیگردشگری ،قدرت هوشمند و  ...برای تقویت
دیپلماسیعمومی خودشان سرمایهگذاری میکنند .این مقاله ابتدا به بررسی دیپلماسیعمومی روسهیه و
نقاط ضعف و قوت آن در زمینههای مختلف و میزان فعالیت و توفیق و عدم توفیق آنهها در ییهههههای
مختلف دیپلماسیعمومی میپردازد و نشان میدهد چهور روسهیه سهعی در اسهتفاده و سهود بهردن از
مزیتهای خود در دنیای دیپلماسی عمومی دارد .دیپلماسی عمومی فدراسهیون روسهیه در زمینههههای
مختلفی همچون زبان ،فرهنگ ،تمدن ،دانش زبان دوم و پیشینه تاریخی و  ...در آسیای مرکهزی مهورد
بحث و بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت هرکدام از آنها در هر زمینه بررسی شده .در این راستا،
این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که مهم ترین جنبههای دیپلماسیعمومی روسهیه در آسهیای
مرکزی در دوره بین سالهای 0222تا  0202چیست؟ بر این اساس فرضهیه ایهن مقالهه بیهان مهیدارد
روسیه بیشتر بر پیشینه فرهنگی و تمدنی مشترک با آسیای مرکزی برای پیشبرد دیپلماسهی عمهومی
خود در این منهقه تأکید میکند .روش پژوهش مبتنی بر راهبرد پژوهشی توصیفی -تحلیلی است.
کلید واژهها
دیپلماسیعمومی ،قدرت نرم ،روسیه ،آسیای مرکزی ،پساشوروی.
* استادیار دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه
** دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده روابط بینالملل وزارت امورخارجه(نویسنده مسئول)
Mohammadtajik13@gmail.com

*** دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده روابط بینالملل وزارت امورخارجه
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مقدمه
از جمله مسائلی که بیشازپیش مورد توجه قرار گرفته ،مسئله تأثیرگذاری بر افکار عمومی
است که بهنوبه خود بر سیاستگذاری دولتها اثرگذار است .چنین سیاستی را باید در قالب
دیپلماسیعمومی یا دیپلماسیعمومی شده مورد بررسی قرار داد که خود یکی از اثرات
جهانیشدن و انقالب ارتباطات و اطالعات است .هرچند که این نوع از دیپلماسی در گذشته نیز
اعمال شده است ،با این یال پایان جنگ سرد و اقتصادی شدن و روندهای جهانیشدن موجب
شده تا در رقابتی درگیر شوند که الزمه آن نه تنها داشتن قوای نرامی قدرتمند و یا اقتصادی
شکوفا است بلکه داشتن مشروعیت در میان افکار عمومی جهانی را طلب میکند که خود
نیازمند داشتن قدرت ترغیب دیگران در جهت هدف مورد نرر یا همان قدرت نرم است .از
جمله مناطقی که به طور جدی هدف دیپلماسیعمومی سایر کشورها قرار گرفته آسیای مرکزی
است .این منهقه پس از فروپاشی شوروی و استقالل جمهوریهای خودمختار آن محل
تاختوتازهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بازیگران منهقهای و فرامنهقهای بوده است.
بازیگران صایب نفوذ در این منهقه با بهرهگیری از دیپلماسی عمومی سعی در هر چه بیشتر
کردن نفوذ خودشان در این منهقه و پر کردن خألهای به وجود آمده پس از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی دارند تا بهوسیله دیپلماسی عمومی اهداف سیاسی ،اقتصادی ،نرامی و ...خود
را عملی کنند.
بازیگر مهم منهقهای که ظرفیت و توانایی باالیی در تأثیرگذاری بر کشورهای آسیای
مرکزی از طریق دیپلماسیعمومی را دارا میباشد روسیه هست که بهواسهه زبان ،وابستگیهای
فرهنگی و اشتراکات تاریخی توان باالیی در ییهه دیپلماسیعمومی در آسیای مرکزی دارد..
روسیه با تأکید بر سابقه تاریخی اتحاد جماهیر شوروی و یکی بودن تمامی آن کشورها با
یکدیگر و اشتراک زبانی ،بهطوریکه تقر یباً تمامی مردم کشورهای آسیای مرکزی قادر به تکلم
با زبان روسی هستند و زبان رسمی بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی روسی هست ،سعی در
واردکردن هرچه بیشتر آن کشورها به ییهه فرهنگی خود و تأثیرگذاری مضاعف فرهنگی
بهعنوان ابزار و اهرمی برای دیپلماسیعمومی دارد.
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بررسی دیپلماسیعمومی روسیه
بسترهای مورداستفاده فدراسهیون روسهیه در یهوزهی دیپلماسیعمومی مهوارد جهذب
دانشجو ،مبادالت علمی ،جذب نیروی کار از اتباع کشورهای پیرامونی و سپس کشورهایی که
در دوران ییات بلوک شرق روابط نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی داشتهاند را شامل میشود.
این موضوع درمریلهی اول شامل گروه کشورهای مستقل مشترکالمنافع ،سهپس کشورهای
عربی خاورمیانه و نهایتاً کشورهایی مانند افﻐانستان ،ویتنام ،کره شهمالی و چهین میشود.
روسیه تجربهای یدود صد سال فعالیت مشترک و تنگاتنههگ آموزشههی بهها جمهوریهای
پیرامونی خود دارد ،منابع آموزشهی آنها را تهدوین ،مراکهز آموزشهی ایهن کشورها را مدیریت
کرده و زبان روسیزبان مشترک آموزش علهوم بهین همهه آنها بهوده است .در دوره پساشوروی
نیز تالش داشته است تها بها ابزارههای مختلهف ماننهد اعههای رتبههای تحصیلی ،اجازه کار و
تسهیالت مشابه ،ارتباط با نخبگان کشورهایی که روزی در درون یک مرز و در یک جﻐرافیای
سیاسی میزیستند را یفظ کند .طبهق اطالعهات تائیهد نشده (آمار سال  .022۲م) دانشجویان
کشورهای یوزهی شوروی سابق (کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز) که از رتبهی تحصیلی در
روسیه استفاده کردهاند ،یدوداً  ۰222نفر تخمین زده میشود .این رقم در یال یاضر به یدود
 ۰222نفر رسیده است .تعدادی نیهز خارج از رتبهی تحصیلی با هزینه شخصی وارد روسیه
میشوند .یدود تقریبی دانشجویان شاغل به تحصیل از مشترک کشورهای مستقل مشترک
المنافع در روسیه  02الی  02هزار نفر تخمین زده میشود .روسیه با اعهای راتبه سعی بر ادامه
و توسعه روابط در سهوح اجتمهاعی بها این کشورها دارد اما واقعیت این است که به جهت
محدودیتهای فزاینهده اعمهالشهده از سوی دستگاههای اداری و دولتی و نیز بهواسهه گروه
اقدامات گروههای افراطهی ناسیونالیسهت (هرسال تعدادی از مهاجرین توسط گروههای افراطی
کشته یا بهشدت صهدمه میبینند) تالشهای روسیه چندان مقرون به هدف نیست و یتی
موجب خشم ،انزجار و تنفر اتبهاع کشورهای مشترکالمنافع از روسیه میشود(عسگریان،
.)0۰-0۰ :0۹۲۰
دیپلماسیعمومی روسیه در حوزهی ﻓرهﻨﮓ و آموزش(زبان روسی)
از آنجاییکه یادگیری زبانهای خارجی بهعنوان یکی از ابزارهای شناخت و برقراری تفاهم،
با توسعه دیپلماسی غیررسمی مردم با مردم میتواند به گسترش کارآمد دیپلماسی رسمی میان
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دولتها و ترویج صلح منجر شود ،دولت روسیه نیز سعی کرده با توسعه و گسترش آموزش زبان
روسی نفوذ و دامنه دیپلماسیعمومی خود را در کشورهای دیگر گسترش دهد.
زبان روسی ،زبان مادری یدود  0۰۰میلیون نفر است و  002میلیون نفر نیز آن را بهعنوان
زبان دوم می دانند .با این یساب این زبان هشتمین زبان پرتکلم جهان است (دولت روسیه
معتقد است زبان روسی پنجمین زبان دنیاست) .این زبان عالوه بر کشور روسیه ،یکی از
زبان های رسمی کشورهای بالروس ،قزاقستان ،قرقیزستان و جمهوری خودمختار کریمه است.
به عالوه یکی از شش زبان رسمی سازمان مل متحد نیز هست .مجموع این خصوصیات زبان
روسی را به پر گوینده ترین زبان اروپا تبدیل کرده است .برای کشورهایی هم چون بالروس،
اوکراین و قزاقستا ن ،پیوندهای فرهنگی با روسیه به دلیل روابط شخصی و خانوادگی نزدیک در
سرتاسر مرزهای این کشورها با روسیه و استفاده گسترده از زبان روسی ،همچنان عوامل مهمی
در روابط دوجانبه هستند .فدراسیون روسیه این امکان را مﻐتنم دانسته است و گسترش زبان
روسی را بهمثابه ابزاری جهت پیشبرد اهداف دیپلماسیعمومی خود تلقی میکند .سرگئی
الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی ضمن اشاره به اهمیت زبان روسی گفته است
«اعتقاد دارم که ما بایستی فعاالنه از «آژانس فدرال کشورهای  ،CISهموطنان ساکن خارج از
کشور و همکاری بینالمللی انساندوستانه »0یمایت کنیم تا آژانس مذکور ره همراه وزارت امور
آموزش و علوم روسیه ،برنامه «زبان روسی» را برای سالهای  0200-020۰اجرا کند .البته
هماکنون طبق دستور رئیسجمهور ،پیشنویس «اصل دولتی یمایت روسیه از زبان روسی در
خارج از کشور» تدوین شده است»(عسگریان.)0۰ :0۹۲۰ ،
آژانس یادشده در جهت اشاعه ی فرهنگ و زبان روسی اقدام به برگزاری «روز پوشکین»0
در بسیاری از کشورهای جهان کرده است .همچنین مراسم «سال فرهنگی» با کشورهای
خارجی را برگزار کرده است .عالوه بر این اقدامات ،مفهوم «جهان روسی »۹امری است که
سیاستگذاران روس س عی دارند با استفاده از آن ،نفوذ خود را در کشورهای همسایه تقویت
کنند .در این راه از ارزشها و سنتهای روسی و امکاناتی هم چون رسانههای روسی در این
کشورها بهره میگیرند .این اصهالح بهطورکلی نهتنها شامل مردمان روس در کشورهای دیگر،
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بلکه شامل یک برداشت ایدئولوژیکی از فرهنگ روسی و مأموریت آن در جهان نیز میشود .در
این میان ،زبان روسی یکی از عناصر اساسی این سیاست است .به باور طرفداران این مسئله،
آنهایی که در زندگی روزمرهی خود به زبان روسی صحبت میکنند ،روسی نیز فکر و درنتیجه
روسی نیز عمل میکنند .اشاعهی زبان روسی ،از سویی اجازه ترویج فرهنگ روسی را میدهد و
از جانب دیگر میتواند به عنوان مبنایی برای یمایت از روس تباران در کشورهای دیگر
مورداستفاده قرار گیرد(عسگریان.)0۰ :0۹۲۰ ،
عالوه بر این اقدامات ،مفهوم «جهان روسی »0امری است که سیاستگذاران روس سعی
دارند ب ا استفاده از آن ،نفوذ خود را در کشورهای همسایه تقویت کنند .در این راه از ارزشها و
سنتهای روسی و امکاناتی نریر :رسانههای روسی در این کشورها بهره میگیرند که نهتنها
شامل ارتباط با روس تباران ساکن در کشورهای دیگر با هویت و فرهنگی ملی میشود ،بلکه
شامل یک برداشت ایدئولوژیکی از فرهنگ روسی و مأموریت آن در جهان نیز میشود .در این
میان ،زبان روسی یکی از عناصر اساسی این سیاست میباشد .به باور طرفداران این مسئله،
آنهایی که در زندگی روزمره خود به زبان روسی صحبت میکنند ،روسی نیز فکر کرده و
درنتیجه روسی نیز عمل میکنند .بهعبارتدیگر؛ اشاعه زبان روسی ،از سویی اجازه ترویج
فرهنگ روسی را میدهد و از سوی دیگر بهعنوان مبنایی برای یمایت از روستباران در
کشورهای دیگر است(.)Выступление Медведева: 2012
دیپلماسیعمومی روسیه در حوزه مذهب
بیشترین مردم روسیه پیرو کلیسای ارتدوکس هستند و هماکنون این مذهب از جایگاه،
قدرت و رونق خاصی در ییات دینی روسیه برخوردار است .کمتر نقههای را در شهرها میتوان
یافت که کلیسایی از قبل در آنجا وجود نداشته و یا تازگی به ساخته نشده باشد .اسقف اعرم
روسیه بهعنوان باالترین مقام دینی این کشور در رسمیترین دیدارهای سیاسی با رهبران بزرگ
جهان یضور دارد و از سوی دیگر ،باالترین مقام رسمی کشور یعنی شخﺺ رئیسجمهور اسقف
اعرم مسکو را یتی برای بازگشایی کلیساهای جدید همراهی میکند .مراسم و اعیاد بزرگ
کلیسا بهعنوان یک رویداد بزرگ در کشور تلقی شده و بهطور مستقیم از شبکهی سراسری
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تلویزیونی روسیه که در تمام جمهوریهای شوروی سابق نیز قابل دریافت است ،پخش میشود
و درنهایت ،علل برخی از تعهیالت رسمی این کشور ،ریشههای مذهبی و دینی بهویژه در
باورهای مذهب ارتدوکس دارد(کالشی.)۹ :0۹۳۲ ،
رابهه نزدیک میان کلیسا و دولت ،تاریخی طوالنی در روسیه دارد .پس از سقوط اتحاد
جماهیر شوروی« ،کلیسای ارتدوکس روسیه »0در بسیاری از زمینهها با وضعیتی کامالً تازه
روبرو شد .پس از دوره ای از سرکوب یا تساهل در مرزهای کامالً بسته ،این نهاد مذهبی در
روسیه قادر است با آزادی عمل نسبتاً باالیی به فعالیت بپردازد .امروزه کلیسای ارتدوکس ،خود
را بهعنوان نماینده منافع مردم می داند که لزوماً به معنای مخالفت با دولت نیست .دولت نیز
بهنوبه خود کلیسا را تضمینکنندهی انسجام مذهبی و ملی میداند و اکثریت مردم نیز به آن
اعتماد دارند و آن را قادر به انتقال ارزشهای روسی به کشورهای دیگر و تقویت یکپارچگی در
این کشور می دانند؛ بنابراین هر دو نهاد دولت و کلیسا سعی دارند همکاری نزدیکی با یکدیگر
داشته باشند( .)Анхольт 2014این مذهب ،اکنون نیز یکی از بازیگران کلیدی در عرصههای
داخلی و خارجی سیاست روسیه است و با توجه به پیروان گسترده این مذهب در کشورهای
همجوار روسیه و نیز مناطق دوردست ،اییای آن میتواند کمک بزرگی به پیشبرد منافع
روسیه در خارج نزدیک کند .درعینیال امروزه یکچهارم جمعیت روسیه را پیروان مذهب
ارتدوکس تشکیل میدهند و روسها به اینکه خود را مدافعان واقعی این دین بنامند ،افتخار
میکنند .پوتین در سال  . 022۲م ،طی سخنانی عنوان داشت که امنیت داخلی و خارجی
کشورش به دو عامل بستگی دارد :نخست مذاهب سنتی و دیگری نیروهای هستهای.
کارشناسان نیز بر این اعتقادند که ملیگرایی مبتنی بر ایمان ارتدوکس ،منبع ایدئولوژیکی
پوتین برای اتحاد در روسیه است و روسیه قصد دارد با یکپارچهسازی «کلیسای ارتدوکس
روسیه» ،نفوذ سیاسی خود را در جهان بسط دهد .در همین راستا در ماه مه  ،022۲با یمایت
دولت ،شاخهای از کلیسای ارتدوکس روسیه -که پس از انقالب بلشویکی در این کشور به
خارج فرار کرده و تشکیالت خود را در نیویورک فعال کرده بود -طی مراسمی در مسکو و با
یضور والدمیر پوتین ،روسیه را «پاسدار مسیحیت» عنوان کرد .در همین زمینه کلیسای
ارتدوکس روسیه ،روابط گسترده ای میان کلیساهای ارتدوکس یونان ،قبرس ،اوکراین ،بالروس،
گرجستان ،ارمنستان ،مولداوی و شماری از کشورهای بالکان برقرار کرده است .در این میان
1

). Russian Orthodox Church(ROC
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روابط مذهبی میان اوکراین و روسیه از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا کیف مهد دولت
روس است و خواستگاه کلیسای ارتدوکس روسیه نیز محسوب میشود.
تأسیس مراکز دولتی جهت هماهﻨگی و حمایت از ﻓعالیتهای دیپلماسیعمومی
الف) آژانس ﻓدرال کشورهای  ،CISهموطﻨان مقیم خارج و همکاری بینالمللی
انساندوستانه.0
آقای «مدودف» ،نخستوزیر کنونی و رئیسجمهور قبلی روسیه در ترسیم وظایف آژانس
فدرال ،کارکرد این موسسه را کلیدی و هدف بسیار مهمی برای سیاست خارجی روسیه در
شرایط شکلگیری جهان چندقهبی دانسته و کارکردهای مهم ذیل را برای آن بیان کرده است.
 رسیدگی به امور روستباران مقیم خارج از کشور؛
 ایجاد یداکثر شرایط مساعد خارجی برای توسعهی تعامالت کشور با استفاده از پتانسیل
اتباع روس در خارج بهخصوص روستباران ساکن کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی
سابق؛
 اجرای سیاست خارجی روسیه بهعنوان هدف کاربردی؛
 تهیه و اجرای برنامههای نوآورانهای که در چهارچوب برنامه بینالدولی قابلاجرا باشد؛
 مدیریت در اعها و مصرف کمکهای بالعوض و تسهیالتی که طبق استانداردهای بینالمللی
در اختیار کشورهای مختلف قرار میگیرد ،علیالخصوص کمکهایی که به روستباران
اختصاص دارد؛
 نرارت بر عملکرد نهادهای دولتی که در مسیر جذب دانشجویان خارجی برای آموزش در
مؤسسات آموزش عالی روسیه انجام میدهند؛
 افزایش صددرصدی راتبههای تحصیلی که ترجیحاً در اختیار روستباران ،داوطلبین
کشورهای همسود ،بهویژه کشورهای عضو جامعه مشترکالمنافع ( )CISگذاشته میشود.
 تشریکمساعی میان آژانس و وزارت علوم روسیه جهت برنامهریزی بهمنرور گسترش زبان
روسی؛

1

. The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and
International Humanitarian Cooperation
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 تالش برای گسترش فرهنگ روسی مانند ابتکار برگزاری مراسم «روز پوشکین» در بسیاری
از کشورهای جهان یا برگزاری مراسم «سال فرهنگی» با کشورهای خارجی؛
بهنرر می رسد این آژانس با توجه به اختیارات و صالییت خود ،کانال منحصربهفردی جهت
گسترش قدرت نرم روسیه محسوب میشود و بتواند در گام نخست با استفاده از پتانسیلهایی
که طی  ۳۰سال زندگی مشترک با جوامع کشورهای هدف در یوزه اتحاد شوروی سابق به
وجود آمده است و این فضا همچنان وجود دارد ،گامهای بلندی در جهت تقویت مبانی قدرت
نرم روسیه بردارد(عسگریان.)0۲-02 ،0۹۲۰ :
ب) مرکز مطالعات اجتماعی سیاسی روسیه

0

این مرکز در سال  .0۲۲۰م در یک تﻐییر ساختاری تبدیل به مرکز اطالعرسانی ،مشاورهای،
آموزشی و سیاستگذاری شد .یکی از اقدامات کنونی این مرکز همکاری و تشریکمساعی با
سایر مؤسسات غیردولتی در زمینههای سیاسی و اجتماعی است .همچنین مرکز پیشگفته
مسئول تدوین و توسعه برنامههای دولت ،ارتقا تعامالت بینالمللی مسکو خصوصاً با
جمهوریهای استقاللیافته از شوروی سابق است.
ج) بخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی
پخش برنامه های شبکه سراسری روسیه در مناطقی که در زمان شوروی سابق دایر بود
همچنان دایر است .با توجه به اینکه هنوز بخش اعرمی از اقشار نردم (یوزههای آسیای
مرکزی ،قفقاز ،کشورهای بالروس ،اوکراین و جمهوریهای بالتیک) امکان تکلم به زبان روسی
را دارا هستند ،این کانال تلویزیونی و سایر کانالهای روسیزبان میتوانند در مسیر اهداف
دیپلماسیعمومی و قدرت نرم روسیه فعالیت کنند .ضمن اینکه روسیه نیز در بخش رسانه
بینالمللی (شبکههای ماهوارهای) شبکههایی از قبیل شبکه تلویزیونی روسی «روسیه ،»00۰
شبکه عربزبان روسیه «روسیه الیوم»« ،روسیه امروز »۹و شبکههای مجزایی به زبان اسپانیایی
را راه اندازی کرده است .از طرفی ،روسیه در مابازاری صدای آمریکا« ،صدای روسیه» که یک
1

. Российский общественно-политический центр
). Russia 24 (Р. ТВ.
3
). Russia Today (R.T.
2
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شرکت دولتی است را از  0۲اکتبر  0۲0۲دایر کرده است و همچنان فعالیت دارد (عسگریان:
.)0۲۹ :0۹۲۰
0
تلویزیون «آر.تی » نیز از دیگر ابزارهای روسیه در تﻐییر دیدگاهها نسبت به خود میباشد.
این شبکه در سال  022۰تأسیس گردید و شبکه مجزایی به زبانهای انگلیسی ،اسپانیایی و
عربی دارد که  0۰ساعت روز و  ۲روز هفته را برنامه پخش میکند .خبرنگاران آنهم در
شهرهای نیویورک ،واشنگتن ،لندن ،پاریس ،دهلی و تلآویو مستقر میباشند .درعینیال پس
از جنگ اوت  022۳با گرجستان ،دفتری را نیز در تسخینوالی ،پایتخت اوستیای جنوبی راه
اندازی کرده است .همچنین روسیه فضایی را در روزنامهها و مجالت برجسته خارجی خریداری
میکند که برای مثال میتوان به خرید ضمیمههای روزنامهها در هندوستان ،بریتانیا ،بلﻐارستان
و ایاالتمتحده اشاره داشت).(Культура России, 2014
نخبگان سیاسی در روسیه ،مستقیم یا غیرمستقیم بر شبکههای تلویزیونی مهم کشور،
بهمنرور ارائه تفسیری واید از تحوالت به مخاطبان داخلی و خارجی کنترل دارند .بهعالوه
تلویزیونهای روسیه در کشورهای مستقل مشترکالمنافع و یوزه بالتیک ،بهخصوص در میان
مردمان روس زبان محبوبیت زیادی دارند .بهعنوانمثال نفوذ قوی رسانههای روسیه در مولداوی
را می توان با توجه به این یقیقت درک کرد که در سال  ،022۳پوتین و مدودف و نه رهبران
مولداوی محبوبترین سیاستمداران در نررسنجی های افکار عمومی در این کشور بودند .گفتنی
است بخشی از مردم لتونی و استونی نیز کامالً در فضای اطالعاتی فدراسیون روسیه قرار دارند.
به کمک تلویزیونهای ماهواره ای نیز فرهنگ روسی گسترش بیشتری یافته و روسیه را به یک
قدرت منهقهای جذابتر تبدیل کرده است .در سالهای اخیر ،کانالهای تلویزیون تحت کنترل
مستقیم یا غیرمستقیم دولت نیز بهعمد بر نوستالژی دوران شوروی تمرکز کرده
اند).(Никонов, 2015
دیپلماسیعمومی روسیه در آسیای مرکزی
از آنجاکه منهقه برای مدتی طوالنی تحت یاکمیت روسها قرار داشته است ،روسیه هنوز
هم خواهان استمرار نفوذ خود در آسیای مرکزی میباشد و لذا تمام فعالیتهای خارجی در
1

). Russia Today(R.T.
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نزدیکی مرزهای خود را تهدید تاقی میکند .این کشور در سرتاسر دهه  0۲۲2تالش دیگر
دولتها در این بخش از جهان را بهعنوان شکلی از تجاوز خصمانه تلقی میکرد .البته بیشتر
تالش های روسیه جهت یفظ موقعیت خود در برابر اقدامات آمریکا در منهقه بوده است(گلشن
پژوه و دیگران.)0۳۹ :0۹۳0 ،
امتیاز برای اتباع آسیای مرکزی برای تحصیل در روسیه ،دانشگاههای روسیه در
آسیای مرکزی
کرملین در یال تالش است طی یک برنامه آموزشی وطنپرستی ملی رسمی در مدارس،
جوانان روسی را با دولتگرایی ،وطنپرستی ،و ایدههای مذهبی مأنوس سازد .ایزاب
موردیمایت کرملین وایدهای جوانان را ایجاد کردند که تا یدی یادآور اتحاد کمونیستی
جوانان (کمسومول) ،شاخه جوانان یزب کمونیست اتحاد شوروی میباشد .در سال 022۰
کرملین از ایجاد «جنبش جوانان ما» که جمعیت محلی را برای عمل کردن علیه معترضین
آماده میکرد یمایت کرد .تحت یمایت پوتین ،متون کتابهای تاریخی دوره دبیرستان
بازبینی و از نو نوشته شد .در متن جدید ظلم و ستم ژوزف استالین تحت لوای رهبری قوی
دیده میشود که این قوی بودن به دوران تزار برمیگردد .در این متن آمده است که بعضی
وقتها تاریخ روسیه از یکومت تیرانی میخواست که یک ملت بزرگ بسازد .همچنین متون
این کتابها هژمونی جهانی آمریکا را با دوران رایش سوم مقایسه مینمایند و کشتار وسیع
شهروندان اتحاد شوروی بهوسیله یکومتهای آن دوران را با استفاده آمریکا از بمب اتمی علیه
ژاپن در طول جنگ دوم جهانی مقایسه میکنند.
روسیه در جهت اهداف آموزشی خود در سال  .022۰م دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو
را تأسیس کرد که هدف آن آموزش دانشجویان با رویکرد ملی و بهکارگیری فارغالتحصیالن در
فرصتهای شﻐلی در مناصب دولتی و غیردولتی و اعزام به مأموریتهای خارج از کشور
اختصاص یافته است .درواقع نگاه این دانشگاه به بعد تربیت نیروی مناسب برای اجرای اهداف
سیاست خارجی و دیپلماسیعمومی است .بهبیاندیگر این دانشگاه مسئول تربیت نیروی کارآمد
و مسلط به زبان است .پذیرش دانشجویان خارجی بهمنرور تأثیر بر نسل آینده کشورهای هدف
و در راستای تحکیم و گسترش «قدرت نرم» است .ارائه خدمات آموزش عالی ،اعهای راتبه
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تحصیلی و ارائه خدمات کمک آموزشی به اتباع کشورهای موردبحث ازجمله این برنامههاست
).(Шмагин, 2016: 61
آموزش علوم دیﻨی در روسیه
با استقرار شوروی ،نرام کمونیستی درصدد برآمد فعالیتهای دینی مسلمانان را محدود
کند ،زیرا این فعالیتها توانایی آن را داشتند که جنبشهای سازمانیافته ناراضیان را ایجاد
کنند .لذا روند اسالمستیزی آغاز شد و هزاران مسجد و مدرسه مذهبی تخریب شدند .در زمان
شوروی مؤسسات اسالمی-سنتی تخریب و مراکز اسالمی بسته و تبدیل به مؤسسات اجتماعی
شدند .استدالل شوروی این بود که اسالم با کمونیسم قابلجمع نیست .در سپتامبر ،0۲0۲
سرانجام کرملین فرمانی را صادر کرد که بهموجب آن ،تمام دادگاههای شرعی لﻐو میشدند.
شمار مساجد در اتحاد شوروی از  020۲۲در سال  0۲00به  0۹00مسجد در سال  0۲۰0و به
یدود  ۰۰2مسجد در سال  0۲۲2و نهایتاً در اواسط دهه  0۲۳2به یدود  0۹2کاهشیافته بود
( .)Rywkin, 1990: 87از دهه  0۲۰2اسالم رسمی -اسالم موردیمایت یزب کمونیست
اتحاد شوروی -نهادهای خود را بهصورت محدود و کنترلشده در تاشکند ،اوفا ،ماخاچ قلعه و
باکو به وجود آورد .در این بخش فعالیتهای دینی کامالً کنترلشده و مجاز تعریفشده بود
(کوالیی .)02۲ :0۹۳۰ ،در اواخر دهه  ،0۲۲2در دره فرغانه گروههای کوچکی بهصورت
غیررسمی برای تحصیل علوم دینی به وجود آمد .در این گروهها ،به آموزش اسالم سلفی
پرداخته شد .از اوایل دهه  ،0۲۲2از میان رفتن کنترل متمرکز دوران اتحاد شوروی ،رشد
سلفیگری افراطی در آسیای مرکزی را شدت بخشید(رشید.)0۲0 :0۹۳۲ ،
کمونیستها تمام کتابهای با خط عربی و هر کتابی که اثری از خط عربی داشت،
سوزاندند .شبیه این کار را در آسیای مرکزی قبالً تنها مﻐولها انجام داده بودند .ولی این هم
کم بود ،چراکه در دهه  0۲02و  0۲۹2تقریباً همه افراد باسواد کشته و یا به نوایی دوردست
شمال و سیبری تبعید شدند .در آن زندانها به چنین اشخاصی «عرب شناس» میگفتند،
یعنی افرادی که سواد عربی دارند .عواقب این عملیات بلشویکها در نابود کردن فرهنگ
اسالمی منهقه به وجود آمدن جامعه مسلمانانی بیسواد ازلحاظ تفکر در جامعه امروزی آسیای
مرکزی است .جامعهای که سلفیگری افراطی در آن روزبهروز در یال رشد و گسترش میباشد
(شکوری.)022-020 :0۹۳۳ ،
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بااین یال و باوجود تمام تنگاهایی که برای آموزش علوم دینی در آسیای مرکزی ،خصوصاً
در کشورهایی مثل قزاقستان و ازبکستان 0وجود دارد ،روسها سعی در بهرهبرداری از این
موضوع به نفع دیپلماسیعمومی خود دارند ،بهنحویکه در سال  .0۲۲2م «دانشگاه اسالمی
مسکو »0بهعنوان نخستین دانشگاه اسالمی روسیه راهاندازی گردید و بهعنوان یک موسسه
خصوصی در مقاطع تحصیالت تکمیلی فعالیت میکند .این دانشگاه بر مبنای کالج اسالمی
مسکو که از سال  .0۲۲۰م فعال بود ،شکلگرفته و گسترشیافته است .هدف این دانشگاه
تربیت مبلﻐان و رویانیون دینی در زمینهی علوم اسالمی است(عسگریان.)0۳-0۲ :0۹۲۰ ،
دین
آسیای مرکزی جایگاه اصلی مهاجران مسلمان است که روانه روسیه میشوند ،دریالیکه
جمعیت اسالو روسی و کلیسای ارتدوکس همچنان رو به کاهش میباشد .جمعیت مسلمان
روسیه بهسرعت در یال رشد و تﻐییر دادن ساخت جامعه روسی است .زایمان و تولد هم در
میان گروههای مسلمان باالتر از اسالوها است .در سال  0222مناطق مسلمان باالترین میزان
رشد جمعیت در این کشور را داشتند 0/۲۲ :درصد در چچن 0/02 ،درصد در اینگوش و 2/2۰
درصد در داغستان ،دریالیکه میانگین ملی زادوولد  -2/۹۲درصد بود(.)Mainville, 2006
آمار کنونی مسلمانان نشان میدهد جمعیت تقریبی مسلمانان معادل  02تا  0۹میلیون نفر
است که  ۲تا  ٪02جمعیت روسیه را تشکیل میدهند و برخالف نمودار منفی جمعیتی در کل
روسیه رشد جمعیت بین مسلمانان مثبت مضاعف بر اینکه مسلمانان در سراسر فدراتیو روسیه
پراکنده هستند که این موضوع خود به لحاظ سیاسی برای مسلمانان عاملی مثبت و برای دولت
روسیه عاملی منفی است(عسگریان.)02۰ :0۹۳2 ،
البته بهموازات رشد کمی جمعیت ،توجه به دیدگاههای رویانیون مسلمانان ،تأکیدات مکرر
رئیس جمهور روسیه بر یضور هر چه بیشتر رهبران دینی مسلمانان روسیه در مجامع
بینالمللی و اسالمی و بسیاری پارامترهای دیگر نشان میدهد که روزبهروز بر قدرت و
تأثیرگذاری مسلمانان بر جامعه روسیه افزوده میگردد .به همین دلیل صرفنرر از اینکه
1

 .در برخی از کشورهای آسیای مرکزی مثل قزاقستان و ازبکستان ،کسانی که تحصیالت دینی دارند ،یق آموزش یا
تحصیل در هیچ یک از مراکز آموزشی را مگر با کسب مجوز ار دولتهای مهبوعشان ندارند.
2

. Московский исламский университет: http://www.miu.su
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گروهی در جامعه روسیه ایساس خهر کرده و این خهر را گوشزد میکنند ،برخی از
دولتمردان نیز به این نتیجه رسیدهاند که باید راه مدارا ،تعامل و نزدیکی با مسلمانان را
بهعنوان یکی از شروط یکپارچگی روسیه ملحوظ دارند .کاهش جمعیت روستبارها و افزایش
مسلمانان روسیه ،روسیه را به سمتی سوق میدهد که آینده ترتیبات و ترکیبات جمعیتی آن
اجتنابناپذیر میباشد(عسگریان.)02۲ :0۹۳2 ،
روسها بهمنرور ارائه وجود آزادی مذهبی در روسیه مقدمات فعالیت نهادهای اسالمی
فراوانی را فراهم نمودهاند .بهعنوان مثال در سال « ،0۲۲۲دانشگاه اسالمی مسکو »0بهعنوان
نخستین دانشگاه اسالمی روسیه راهاندازی گردید و بهعنوان یک موسسه خصوصی در مقاطع
تحصیلی تکمیلی فعالیت میکند .در خالل سالهای  0۲۲۲تا  022۰گردانندگان دانشگاه
تمرکز خود را بر روی آمادهسازی ملزومات و پایهها و اساس دانشگاه قراردادند و به تدوین
برنامههای آموزشی و آییننامههای آن پرداختند .و از آن سال تاکنون دانشگاه فعالیت جدی
داشته است .این دانشگاه مهابق معیار و وظایف کالج اسالمی مسکو که از سال  0۲۲۰فعالیت
دارد ،شکلگرفته و گسترش یافتهاست .هدف آن تربیت مروجین و رویانیون دینی در
زمینههای علمی اسالمی است).(Доклад. 2013
فعالیت دیپلماسیعمومی روسیه هرچند بر مسیحیت ارتدوکس بهعنوان یک دین
بومیشده تأکید دارد اما از سایر ادیان بهخصوص اسالم که دومین دین بزرگ در روسیه
محسوب میشود غافل نشدهاند .ر.سیه بهمنرور نمایش وجود آزادی مذهبی در این کشور،
مقدمات فعالیت نهادهای اسالمی فراوانی را نیز فراهم کرده است .بهعنوانمثال در سال .0۲۲2
م «دانشگاه اسالمی مسکو »0بهعنوان نخستین دانشگاه اسالمی روسیه راهاندازی گردید و
بهعنوان یک موسسه خصوصی در مقاطع تحصیالت تکمیلی فعالیت میکند .این دانشگاه بر
مبنای کالج اسالمی مسکو که از سال  .0۲۲۰م فعال بود ،شکلگرفته و گسترشیافته است.
هدف این دانشگاه تربیت مبلﻐان و رویانیون دینی در زمینهی علوم اسالمی است (عسگریان،
.)0۲2-0۲0 :0۹۲۰

1

. Московский исламский университет: http://www.miu.su/
. Московский исламский университет: http://www.miu.su

2

18

فصلنامه راهبرد سیاسی؛ سال اول ،شماره  ،2پاییز 9816

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جایگاه زبان روسی در زبانهای کﻨونی آسیای مرکزی ،رسانهها ،نشریات و نظام
آموزشی
برای بررسی وضعیت زبان و پتانسیل ها و نقاط ضعف و قوت هر دو کشور ایران و روسیه در
آسیای مرکزی در ابتدا میبایست ساختارهای زبانی و قومی مردم آسیای مرکزی را بازجست و
به درکی عمیق از فرآیندهای زبانی و قوم ی ساکنان این منهقه و ارتباط آن خصوصاً با ایران
دستیافت ،چراکه هنوز هم جمهوریهای آسیای مرکزی ،با مسائلی از قبیل تعیین هویت ملی
و وجود عوامل تنشزای زبانی و قومی خود مواجهاند .هویت زبانی و روابط قومی ،همواره یکی از
مؤلفههای مهم در سیاست بینالمللی بوده و زبان و قومیت ملی ،بهمثابه دونیروی سیاسی
درخور توجه در روابط بین جامعهها درآمده است .برای شناخت هویت زبانی و قومی در آسیای
مرکزی و اینکه آیا عامل مذهبی در بین ساکنان این پهنه از اهمیت بیشتری برخوردار است یا
عامل قومی ،نخست باید به زمینهای تاریخی و فرهنگی از زبان و اقلیتهای زبانی در این منهقه
دستیافت(علوی مقدم.)02۰-02۰ :0۹۲0 ،
در این بخش زبان های رایج در آسیای مرکزی و قفقاز ،خصوصاً زبان فارسی و روسی و
جایگاه آنان در نرام آموزشی کشورهای آسیای مرکزی موردبررسی قرار میگیرد.
ازبکستان
به استناد کتاب فقهاللﻐه ترکی ،زبان ملی ازبکها ،ازبکی است که از گروه زبانهای ترکی
خاوری به شمار میآید .اما در جدول تقسیمهای زبانی جهان (دائرهالمعارف فارسی ،یکی) زبان
ازبکی در ذیل ترکی مرکزی آمده است .باسکاکف اظهار میدارد که زبان ازبکها را میتوان جز
گروه زبانی قرلغ ،گروه فرعی قرلغ خوارزمی نیز طبقهبندی کرد .این زبان نزدیکی بسیار زیادی
به زبان جدید اویﻐوری دارد که بخش زیادی از سکنه ایاالت سینکیانگ بدان سخن میگویند.
واژگان زبان ازبکی اساساً ترکی است اما در بردارنده عنصر مهمی از واژگان قرضی عربی و
فارسی نیز هست .از سده نوزدهم میالدی واژههای روسی نیز بدان راهیافت .برخی از ای واژگان
روسی برای آسانی تلفظ آنها محتمل تﻐییراتی شدند .در سالهای آغازی یکومت شوروی
سابق ،با سرازیر شدن انبوه واژگان جدید روسی به زبان ازبکی ،این گمان پدید آمد که فراوانی
این واژگان بهزودی الیه فارسی-عربی را از این زبان خواهد زدود .اما در روزگاران اخیر شاهد
آنیم که میان واژگان جدید روسی و فارسی و عربی در زبان ازبکی موازنهای برقرارشده است.
16
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ازبکی گویشهای متفاوتی دارد که آنها را میتوان به دودسته تقسیم کرد :گروه گویشهای
مرکزی ازجمله گویشهای تاشکندی ،سمرقندی ،بخارایی ،اندیجانی و خوقندی .اکثر مدارس
ازبکستان در سهوح ابتدایی و متوسهه (کامل و ناقﺺ) – به زبان ازبکی تدریس میکنند .اما در
سال  0۲۰۳از زبان های روسی ،قزاقی ،قرقیزی ،ترکمنی ،تاجیکی و گاهی قازالپاقی در کار
تدریس استفاده میشده است .میتوان گفت که در دانشگاههای ازبکستان گرچه نه بهطورقهع،
زبان رشتههای علوم انسانی و هنر به ازبکی و زبان رشتههای فنی-تخصصی تماماً روسی است.
برنامههای رادیو-تلویزیونی ازبکستان به زبانهای ازبک ،روسی و قزاقی پخش میشود.
روزنامههای ازبکستان نیز به زبانهای از بکی ،روسی ،یونانی ،تاجیکی و تاتار کریمه (که از شاخه
ترکی جنوبی است) انتشار مییابد .الفبا و خط مردم ازبکستان تا سال  0۲۹2عربی بود که تا
این تاریخ دو بار تعدیل شد .میان سالهای  0۲۹۰تا  0۲۰2الفبای دومی به خط التین ابداع
شد که باز هم جوابگوی مسائل زبانی آنها نبود .از سال  0۲۰2خط سریلیک مستعمل شد و با
آنکه در سال  0۲۰2اصالیاتی نیز در آن به عمل آمد باز هم الفبای گویایی برای زبان ازبکان
نیست و انترار میرود به علت مشابه نگاری برخی از واژگان ،که هم دریافت معنی و هم یدس
ریشه آنها دشوار را دشوار میسازد ،بازهم دستخوش دگرگونیهایی بشود(یاتمی:0۹۳۲ ،
.)000-00۹
دانش زبان دوم
0

برطبق یافتههای آژانس اطالعات روسیه  ،در سال ۰۲ ،022۹درصد مردم ازبکستان یداقل
کمی می توانند به زبان روسی صحبت کنند .بر اساس اطالعاتی که از سایر منابع بهدستآمده،
یداقل  ۲2درصد جمعیت کشور توانایی صحبت کردن یداقلی به زبان روسی را دارند.
تحقیقات اخیری که بر روی دانشجویان ،دانشآموزان ،اساتید و معلمان انجامشده نشان میدهد
که تنها یک درصد از آنها ادعا کردهاند که زبان فعالیتهای علمی و مقاالتی و مهالعاتیشان
انگلیسی است (.)Aminov & others, 2010: 5

1

). Russian Information Agency (RIA
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تاجیکستان
در تاجیکستان ،تاجیکها و ازبکها که اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند ،معموالً با زبان
مادری خودشان صحبت میکنند .درصد یدودی استفاده از زبان مادری در بین این دو گروه
بین  ۲۰تا  ۲۳درصد است .عالوه بر تاجیکی و ازبک ،زبانهای فارسی و قرقیزی نیز از زبانهای
مهم در این کشور به شمار میآیند .بر اساس یافتهها  ۹۴۹۰2۴222تاجیکی ۳۲۹۴222 ،نفر
ازبکی 2۰۴222 ،نفر قرقیزی و  ۰2۴222نفر به زبان فارسی صحبت میکنند .امروزه جمعیت
نژادی غالب تاجیکستان را تاجیکها تشکیل میدهند ،که یدوداً شامل  ۲۰درصد جمعیت این
کشور میشوند .همچنین ازبکها با جمعیتی یدود  02درصد در جایگاه دوم قرار دارند .بر
اساس آمارها تا پایان سال  ،0222روسها و قرقیزها و سایر اقلیتها هم  ۰درصد جمعیت را
تشکیل میدهند)Aminov & others, 2010: 4(.
بهرغم آنکه در برخی از نوایی جمهوری تاجیکستان مردم ترکزبان اکثریت دارند ،زبان ملی
این کشور تاجیکی است .میتوان گفت که هماینک بیش از دو میلیون نفر در این سرزمین به
تاجیکی سخن میگویند.
شمار کثیری تاجیکی زبان در دیگر جمهوریهای آسیای مرکزی و بهویژه جمهوری
ازبکستان زندگی میکنند .گروه کوچکی از تاجیکی زبانان نیز در اطراف تاشکند و در راستای
مسیر رود چیرچیک نشیمن گزیدهاند .از اینجاست که قلمرو زبان تاجیکی وارد سرزمین
جمهوری قزاقستان میشود .در جمهوری قرقیزستان و شهرهای ترکمنستان (نوایی جاللآباد و
اشس) نیز عدهای تاجیکی زبان وجود دارد .گذشته از تاجیکان ،برخی از گروههای کوچک
نژادی آسیای مرکزی نیز به تاجیکی سخن میگویند ،از آن جملهاند یهودیان آسیای مرکزی
(یهودیان بخارا که خود را «ایوری» یا «یهودیان» میخواندند) که بیشتر در بخارا و سمرقند و
کتهگورگان و شهرهای میانی فرغنه زندگی میکنند .این زبان متعلق است به گروه زبانهای
جنوب باختری ایران و مبنای آن نیز لهجههای پارسی دوران سدههای میانه است .زبانهای
تاجیک و فارسی امروز که هر دو وارث خصوصیات مشترکی هستند ،نزدیکی بسیاری با یکدیگر
دارند .هرآنچه بهصورت تفاوت نیز جلوه میکند بههیچوجه ریشهای نیست ،بلکه پیامد سرنوشت
تاریخی متفاوتی است که نخست از آغاز دوره متأخر سدههای میانه ،و سپس آغاز یکومت
شوروی بر دو ملت گذشته است .این تفاوت بههیچوجه مربوط به مبانی دستوری و ذخیره اصلی
واژگان نیست ،بلکه بیشتر ازنرر آوایی (فونتیک) و مشخصاً مربوط به یروف مصوت و تلفظ
13
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آنهاست .زبان تدریس اکثر مداری در دورههای ابتدایی و متوسهه بهصورت کامل یا ناقﺺ
تاجیکی است .البته در این امر زبانهای ازبکی ،قرقیزی ،ترکمنی و بندرت قزاقی نیز
کاربردهایی داشتهاند .برنامههای رادیو-تلویزیون در تاجیکستان به زبانهای تاجیکی ،روسی و
گاه ازبکی پخش می شود .روند نگارش خط در تاجیکستان به ترتیب از خط عربی به التین و
سپس سریلیک بوده است(.یاتمی.)00۹-00۲ :0۹۲۳ ،
دانش زبان دوم
قسمت بزرگی از تاجیکها و ازبکها که یدود  ۹2درصد جمعیت را تشکیل میدهند ،از دو
یا سه زبان استفاده میکنند .تاجیکها معموالً از روسی در محل کار یا ارتباطات کاری و
ازبکها از روسی یا فارسی در فعالیتهای یرفهای یا رسمیشان استفاده میکنند .در تمام
جمعیت تاجیکستان یدوداً  0۰درصد روسی را روان 22 ،درصد متوسط و  0۰درصد هم
بهصورت ضعیف توانایی صحبت به روسی را دارند .بیشتر جمعیت کشور دوزبانه هستند
(تاجیکی  /ازبکی و روسی) و در مناطق شهری مردم بهصورت فرایندهای در یال سه زبانه شدن
هستند .برنامه تحصیلی مدارس زبان روسی را بهصورت اجباری از سهح مدارس ابتدایی در
برنامه دارند .درصد جمعیتی که میتوانند به زبانهای خارجی مثل انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی،
ترکی استانبولی و  ...صحبت کنند ،نسبتاً کم است و تنها چیزی دریدود  0۴۰تا  0درصد
میباشد(.)Aminov & others, 2010: 4-5
ترکمﻨستان
امروزه در ترکمنستان ،زبان ترکمنی توسط ۲0درصد جمعیت این کشور بهعنوان زبان
اصلی استفاده میشود .بعد زا زبان ترکمنی ،زبان روسی با 00درصد ،ازبکی با ۲درصد در
جایگاههای بعدی قرار دارند و ۲درصد باقیمانده نیز به زبانهای دیگر تعلق دارند .در اوایل
استقالل ترکمنستان در اوایل دهه نود میالدی کاربرد زبان ترکمنی ،بهغیراز میزان تفاوتی
بسیار جزئی در مناطق شهری و روستایی ،در تمام زمینهها و مناطق تقریباً یکسان و هماندازه
بود.
بیش از  ٪۲0جمعیت ترکمنستان را ترکمنها تشکیل میدهند ،بر همین پایه فقهالﻐه
ترکی زبان ملی این مردم را زبان ترکمنی و از گروه زبانهای ترکی جنوبی میداند .به استناد
11
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باسکاکف این زبان را میتوان جز گروه اغوز ،گروه فرعی اغوزترکمن هم طبقهبندی کرد .واژگان
زبان ترکمنی یاوی واژه های قرضی فارسی و عربی ،و روسی است .البته ،طبیعی است این زبان
به دلیل خاستگاه بیگانهای که دست کم در قیاس با سه زبان فارسی ،عربی و روسی دارد ،در
واژگان به وام ستانده ،بهویژه از روسی قدیم ،تعدیلهایی به عمل آورد .زبان تدریس اکثر
مدارس روستایی ترکمنستان ترکمنی است ،ولی شمار مدارس روسیزبان از ترکمنیزبان بیشتر
است .البته پیشازاین دوره همانند ازبکستان و شاید تاجیکستان ،از زبانهای قزاقی و ازبکی نیز
برای تدریس استفاده میشد .در تدریس دانشگاهی نیز ظاهراً دانشگاه دولتی گورکی در
عشقآباد دارای رشته زبان شناسی ترکمنی است و جز این تدریس دیگری به زبان ترکمنی در
سهح دانشگاه صورت نمیپذیرد .برنامههای رادیو-تلویزیون ترکمنستان به دو زبان ترکمنی و
روسی است .الفبا و خط مردم ترکمن تا سال  0۲00عربی بود .اما همانند دو کشور دیگر
ازبکستان و تاجیکستان دو بار تعدیل در آن به عمل آمد .ازآنپس تا سال  0۲۰2خط التین
کاربرد داشت که در آن نیز سه بار تعدیل صورت گرفت .از سال  0۲۰2بدینسو ترکمنها از
خط سریلیک استفاده میکنند .الفبایی که در یال یاضر برای بیان زبان ترکمنی و واژههای به
وام گرفته از روسی استفاده میشود تا اندازه قابل قبولی گویاست ،اما هنوز نمیتواند تفاوت
واکههای کوتاه و بلند این زبان را بهدرستی نشان دهد و از این نرر کاستیهایی دارد که باید
برطرف شود(.یاتمی.)00۲-00۲ :0۹۲۳ ،
دانش زبان دوم
بسیاری از نژادهای ترکمنی هنوز به دو زبان ترکمنی و روسی صحبت میکنند ،اما امروزه،
یتی بیشتر ساکنان شهرها هم گرایش به صحبت به زبان ترکمنی در زندگی روزانهشان دارند.
سایر ملیتها از روسی برای تمام جوانب زندگیشان استفاده میکنند .همچنین اقلیتهای ملی
و نژادی معموالً توانایی صحبت به دو یا سه زبان را دارند ،زبان مادریشان ،روسی و زبان
ترکمی که جوانان معموالً بهصورت فزایندهای از صحبت به این زبان استقبال میکنند.
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قرقیزستان
برطبق آمارهای رسمی دولت قرقیزستان که از اکثریت گروههای جمعیتی بهدستآمده،
درصد جمعیت هر نژاد و استفادهکنندگان از زبان آن نژاد به شرح زیر است:
گروههای نژادی

میران درصد جمعیت

درصد استفادهکﻨﻨدگان زبان

قرقیزی

۲2۴۲

۲0۴۰

ازبک

0۰۴۹

0۰۴۰

روس

۲۴۳

۲

مﻐولی

0

0

سایر

2

۰۴0

منبعAminov & others, 2010: 3 :

مردم جمهوری قرقیزستان مجموعهای هستند از قرقیزها ،روسها ،اوکراینیها و ازبکها که
طبیعتاً به زبان خود سخن میگویند؛ با این همه ،زبان ملی این سرزمین قزقیزی است که
متعلق است به گروه زبان ترکی مرزی ،و به گفته زبانشناس روسی ،باسکاکف ،میتوان آن را
جز گروه زبانهای قرقیز-قپچاق نیز طبقهبندی کرد .این زبان ،از پارهای جهات ،نزدیکی
بسیاری با زبان آلتایی اویرات دارد که خود ز گروه زبان ترکی شرقی است.
زبان قرقیزی دارای سه گروه گویش عمده است:
 گویش شمالی
 گویش جنوب خاوری
 گویش جنوب باختری
از سه گروه گویش باال ،گویش سوم ،یعنی گویش جنوب باختری ،بهاندازه بسیار زیادی
تحت تأثیر زبان های ایرانی است .زبان ادبی جدید قرقیزی در عین دارا بودن ویژگیهای همه
گویشها بیشتر به گروه گویش های شمالی متمایل است .در این زبان واژگان مﻐولی بسیارند.
برخی از واژگان مربوط به تجارت و کشاورزی از زبان ایرانی به وام گرفتهشدهاند .این به
وامگیری از رهگذر ارتباطی که قرقیزها با جوامع ایرانی ساکن در آن خهه داشتهاند ،یاصل
آمده است .از زبان عربی نیز واژگان مربوط به مذهب و تفکر دینی و مجردات به قرقیزی
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راه یافته است .تأثیرپذیری واژگانی زبان قرقیزی از زبان روسی نیز بیشتر از آغاز یکومت
شوروی بدینسو بوده است.
میزان درصدی از مردم قرقیزستان زبان دوم دارند و هرکدام از این درصدها کدام زبان را
بهعنوان زبان دوم میشناسند:
روسی

۹۰۴۰2

قرقیزی

۰۴02

ازبکی

0۴۰2

انگلیسی

2۴۰2

منبع)Aminov & others, 2010: 3( :

با در نرر زبان مادری و زبان دوم افراد ،یدوداً  ۰۴2۰۲۴022نفر به زبان قرقیزی صحبت
میکنند ( 0۴۹۹2۴۲22 ،)۲۰۴2٪نفر به زبان روسی یرف میزنند ( )۰۹۴۰٪و  ۳۰۰۴۰22نفر به
زبان ازبکی تکلم میکنند ()Aminov & others, 2010: 4(.)0۰۴۲٪
الفبا و خط مردم قرقیزستان ،همچون کشورهای پیشگفته ،در آغاز عربی بود که بهتدریج
تعدیل یافت .در فاصله سالهای  0۲0۳تا  0۲۰2از خط التین استفاده میشد و از 0۲۰2
بدینسو خط سریلیک کاربرد داشت است .الفبای کنونی قرقیزها نیز بهرغم گویایی آشکارش
هنوز اشکالهایی دارد و بعید نیست که در آیندهای نهچندان دور برای پاسخگویی به نیازهای
جدیدتر ،تﻐییراتی در آن به عمل آید(.یاتمی.)00۲-0۹0 :0۹۲۳ ،
قزاقستان
در قزاقستان:
 ۰2 درصد جمعیت توانایی صحبت به زبان قزاقی را دارند.
 ۳۳ درصد جمعیت توانایی صحبت به زبان روسی را دارند.
 0 درصد جمعیت توانایی صحبت به زبان انگلیسی را دارند ( Aminov & others,
)2010: 1
با آنکه سکنه قزاقستان را قزاقها ،روسها ،اوکراینیها ،ازبکها ،روسهای سفید ،و اویﻐورها
تشکیل دادهاند ،بااین یال ،زبان ملی این سرزمین اویﻐوری جدید است که به استناد کتاب
فقهالﻐه ترکی به گروه زبانهای ترکی خاوری تعلق دارد .به نرر باسکاکف این زبان را میتوان
902
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جز گروه قرلغ ،گروه فرعی قرلغ-خوارزم نیز طبقهبندی کرد .این زبان نزدیکیهای با زبان
ازبکی دارد(یاتمی.)0۹0 :0۹۲۳ ،
زبان اویﻐوری چهار گویش عمده را در بر میگیرد:
 گویش جنوبی :شامل گویشهای یارکندی ،کاشﻐری ،ختنی ،آقسو و ینگییصار
 گویش شمالی :شامل گویشهای تورفانی ،قرهشاری و ایلی
 گویش لونبور :که اصالً گویشی قرقیزی است و زبان اویﻐوری تأثیر بسیاری بر آنها نهاده
است.
 گویش هانسو :شامل گویشهای ساالری ،اویﻐورزردیایی و ساری
از این چهار گویش ،نوع شمالی آن مورداستفاده اویﻐورهای شوروی است و سه نوع جنوبی،
لونبور و هانسو را اویﻐورهای جنوبی چینی به کار میبرند .به سبب همین اختالف گویش،
زبانهای ادبی اویﻐورهای روسی و چینی نیز تفاوتهایی با یکدیگر دارند .در زبانهای امروز
اویﻐورهای چینی و روسی ،واژگان عربی ،فارسی ،چینی و روسی نیز راهیافته است .ورود
واژههای روسی به زبان ویﻐور از نیمه دوم سده نوزدهم بدینسو صورت پذیرفته است .هراندازه
که زبان چینی آثار زبان روسی را در سرزمین خود میزداید ،بر زبان اویﻐورهای ساکن در این
سرزمین نیز تأثیرهایی می گذارد .در روسیه وضع برعکس است .بدین معنی که افزون بر اینکه
در کار زدایش آثار زبان چینی است با واژگان عربی و فارسی نیز میستیزد(یاتمی:0۹۲۳ ،
.)0۹0
برطبق نررسنجی که توسط دپارتمان توسعه زبانهای وزارت فرهنگ قزاقستان در سال
 020۰در  0۰منهقه انجام شده است ،تعداد افرادی که زبان مادریشان را روسی یا قزاقی
میدانند به شرح زیر میباشد:
زبان

سال ۰۲۲۲

سال ۰۲۲۲

قزاقی

۰۴۲٪

۰0۴2٪

روسی

۹۲۴۹٪

۹۳۴۲٪

سایر زبانها

02۴۳٪

۳۴۲٪

منبعAminov & others, 2010: 2 :

الفبا و خط مردم قرقیزستان ،پیش از آمدن اسالم به این منهقه ،بر پایه خط سﻐدی جدید
استوار بود ،اما پس از ورود اسالم خط عربی به کار گرفته شد .البته اویﻐورهای زرد تا سالهای
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آغازین سده نوزدهم میالدی از خط سﻐدی اویﻐوری استفاده میکردند که هماینک نیز با
تعدیلهایی ناچیز در مﻐولستان رواج دارد(.یاتمی)0۹0 :0۹۲۳ ،
در تحقیقی که در سال  022۲توسط انجمن روانشناسان و تحلیلگران سیاسی قزاقستان در
هفده شهر این کشور درمورد درصد استفاده مردم این کشور از زبانهای مختلف با اهداف
مشخﺺ تهیه شده ،نتایج زیر یاصل شدهاست.
میزان درصد بهکارگیری زبانها توسط مردم برای اهداف خاص
تماشای تلویزیون ،خواندن روزنامه
در مکانهای عمومی
در محل کار ،شرکتها ،مؤسسات آموزشی
با دوستان
در خانواده

قزاقی

روسی

سایر

0۰
0۳
0۲
۹0
۰2

۲۰
۲2
2۳
22
۰۰

0
0
۹
۹
2

منبعAminov, 2010: 2 :

گرایش و اشتیاق به یادگیری زبان فارسی در میان شهروندان قزاقستان نیز در سالهای
اخیر بیشتر شده است .در همین راستا ،پیشازاین در آلماتا «دفتر مرکز مهالعاتی ایران» نیز
افتتاح شد .هدف آن ترغیب شهروندان این کشور برای آموزش زبان و ادبیات فارسی و تحکیم
روابط فرهنگی با کشورهای فارسیزبان اعالم شد.
میزان درصدی از مردمی که زبان مادریشان را قزاقی یا روسی در نظر میگیرند
قزاقی
روسی
سایر زبانها
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نتیجهگیری
در سالهای اخیر اصهالح دیپلماسیعمومی بهوفور در صحنه سیاست و روابط بینالملل
جهان شنیده میشود ،اما استفاده از آن قدمتی به درازای تاریخ دارد و دولتها درکنار تالش
برای تأثیرگذاری بر «دولتهای» دوست ،رقیب و متخاصم ،تالشهایی را برای فتح قلوب و
اذهان ملتهای آنان نیز در دستور داشته و دارند.
دولت ها و بازیگران سیاسى در روابط دیپلماتیک و عرصه سیاست خارجى ،همواره متأثر از
قدرت و ابعاد آن مىباشند .قدرت از آغاز شکلگیری دولتها و ملتها بر رابهه آنها یاکم
بوده ،اما در طی این مدت چهرههای متفاوتی را از خودش به نمایش گذاشته است .بشر بعد از
هزینهها ،تلفات و شکستهاى ابعاد سختافزاری ،بهسوی قدرت نرم کشیده شد و پس از مدت
اندکى پى به این امر خهیر برد ،که بهرهگیرى از قدرت باید منوط به بهرهگیرى از دو وجه
سخت 0و نرم 0باشد تا منتج به نتیجه مهلوب گردد .ازاینرو ،بهسوی قدرت هوشمند گسیل
یافتند .قدرت فوقالذکر درصدد است تا از تمامى ابعاد قدرت درکنار ابزارهاى نوین؛ مثل رسانه،
سایبر و فضاى دیجیتال بهره گیرد تا عالوه بر هزینه ،یصول به هدف سریعتر ،مهمئنتر و
کمهزینهتر گردد .در این راستا از منابع مادى ،معنوى و مجازى براى پیشبرد اهداف ،بهاندازه
بهره مىگیرد.
در شرایط یاضر ،بهتبع تﻐییرات شتابان در نرام بینالملل ،نقشیابی مؤلفهها و بازیگران
جدید در روندهای بینالمللی و تالی آن ،ضرورت بهکارگیری ابزارها و سازوکارهای جدید برای
تأمین منافع ،اهمیت دیپلماسیعمومی نیز دوچندان شده و این یوزه در ارتباطی تنگاتنگ با
«قدرت نرم» و «جنگ نرم» ،به عنصری مهم در سیاست خارجی کشورها تبدیلشده است.
برخی از جوانب دیپلماسیعمومی روسیه نیز در آسیای مرکزی همچون ایران صرف و
متمرکز بر خنثیسازی تبلیﻐات کشورهایی چون ایاالتمتحده ،ترکیه و عربستان بر ضد خود
میشود .اما نهایتاً هرگز دیپلماسیعمومی روسیه با ایران در یک چهارچوب و مسیر قرار ندارد،
چون فرهنگ ارزشها و هنجارهای سیاسی -اجتماعی روسی -مسیحی با فرهنگ و ارزشها و
هنجارهای سیاسی -اجتماعی ایرانی -اسالمی در یک راستا و چهارچوب قرار نمیگیرند و یتی
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در زمینههایی مثل زبان تقابل دیپلماسیعمومی روسیه و ایران منتهی به یک بازی سرجمع
صفر میشود.
اما درنهایت روسها به علت نهادهای متمرکزی که در عرصه دیپلماسیعمومی دارند و
تقسیمکار منرم و برنامهریزی و هماهنگی بهتر میان نهادهای مختلف دیپلماسیعمومی
عملکرد بهتری درزمینه دیپلماسیعمومی و خصوصاً در منهقه آسیای مرکزی داشتهاند.
از نمونه توفیقات و ابتکارات دیپلماسیعمومی روسها در آسیای مرکزی میتوان به
نشستهایی اشاره کرد که بنیاد گورچاکف برگزار میکند و متأسفانه نمونه این نشستها در
ایران وجود ندارد .در این نشستها کارشناسان و صایبنررانی از کشورهای آسیای مرکزی و
قفقاز در روسیه گردهم میآیند و در مورد مسائل مختلف و سیاستهای روسیه به بحث و
تبادلنرر میپردازند ،این نشستها که یتی گاهی همراه با مخالفتهایی جدی نسبت به
سیاستهای روسیه است با امکان دادن به شرکتکنندگان برای ابراز انتقادهای خود ،نهتنها
مفید ،بلکه کمکی برای آسیبشناسی ،رفع اشکاالت و اصالح تاکتیکها و راهبردهای سیاست
خارجی روسیه نیز است..
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