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مسلمانان رومانی در عصر حاکمیت کمونیستها ( 9154ـ 9191م)
میهای چرناتسکو*9؛ فاطمه جاناحمدی2؛ صادق آئینهوند

3

0دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس؛ 2دانشیار دانشگاه الزهراء (س)؛ 9استاد دانشگاه تربیت مدرس
(تاريخ دريافت مقاله 0931/13/04 :ـ تاريخ پذيرش نهايی)0931/00/19 :

چکیده

کشور رومانی در سال 0399م به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد و تا سال 0391م ادامه
يافت .در اين مدت شوروی با مداخله در امور رومانی موفق شد زمینههای شكلگیری و
تسلط دولت کمونیستی را بر رومانی فراهم آورد .از اين پس به مدت چهل سال و اندی از
 0399تا 0313م دولت کمونیستی بر رومانی فرمان راند .ضديت دولت کمونیستی با اديان
و مذاهب مختلف موجب شد تا در طی اين دوره عالوه بر دشواری معیشت اقلیت مسلمان،
اکثريت مسیحی نیز در سختی بسر برند .عمده فشارهای سیاسی دولت کمونیست براقلیت
مسلمان و اکثريت مسیحی برای ترک مذهب و يا واگذاشتن مناسک دينی آنها بود.در اين
مقاله کوشش شده است تا به بررسیتاثیرات حاصل از سلطه حكومت کمونیستی در رومانی
بر جامعه مسلمان رومانی بپردازد و اينكه مسلمانان رومانی چگونه توانستند در اين دوره
هويت خود را حفظ کنند .روش تحقیق در اين مقاله توصیفی و متكی بر تجزيه و تحلیل
اطالعات گردآوری شده است.

کلیدواژهها :اسالم ،مسلمانان رومانی ،دابروجا ،دولت کمونیست.
مقدمه

در کشور رومانی ،حزب کمونیست 0در  0320مـیالدی تاسـیس شـد ،امـا نقشـی در
حكومت اين کشور نداشت.پس از جنـ جهـانی دوم (0393ــ0399م) بـا اشـغال ايـن
کشور از سوی اتحاد جماهیر شوروی ،حكومت تحـت فشـار زيـادی قـرار گرفـت تـا بـه
* .نويسندۀ مسئول؛ نشانی الكترونیكی. arhivairan@yahoo.com :
 .0برای اطالع بیشتر نكـ . Scurtu,Ioan, P. 32:

91

پژوهشنامۀ تاريخ تمدن اسالمی ،سال چهل و چهارم ،شمارۀ يكم ،بهار و تابستان 0931

نظامهای کمونیستی بپیوند ،از اينرو کمونیستهای رومانی بـه سـرعت در هـرم قـدرت
قرار گرفتند .با توجه بـه ايـدوولویی و سیاسـتهـای ضـددينی حكومـت کمونیسـتی در
رومانی روشن است که پیروان اديان مختلف اعم از اکثريت مسیحی و اقلیـت مسـلمان و
يهوديزندگی دشواری رادر اين کشـور گذرانـدهانـد .در ايـن برهـه سیاسـت دولـتهـای
کمونیستی در جهت دين زدايی جامعـۀ رومـانی و دور کـردن ديـن بـاوران از تمـايالت
مذهبی و نیز ممانعت از عمل به شعاور و مناسک دينی و برپـايی آداب و رسـوم مـذهبی
بود .در اين میان تالش برای ادغام اقلیتهای قومی و مـذهبی بـا اکثريـت رومـانهـا در
الويت برنامۀ کمونیستها قرار داشت تا بدين وسیله از تكثر دينی و قومی حتـیالمقـدور
کاسته شود و جامعه کمونیستی به سوی جامعه بی طبقه نزديک شـود .بـر ايـن اسـاس
بیشترين فشار سیاسی و فرهنگی حكومت بـر منطقـۀ مسـلمان نشـین رومـانی بـه نـام
دابروجا 0ـ در جنوب شرقی رومانی و متصل به دريای سیاه ـ اعمال شد تا سیاست ادغام
و حذف مسلمانان ترکنژاد سريعتر تحقق يابد .البته به نظر میرسـد هـدف اصـلی ايـن
سیاست سختگیرانه بیشتر قشر فرهیخته و رهبران فكری و مذهبی دابروجا بـود و عامـه
مردم کمتر در معرض مسـتقیم فشـارهای سیاسـی و فرهنگـی دولـت کمونیسـت قـرار
داشتند .با اين همه از بررسی منابع میتوان دريافت اين فشارها و سختگیرهـا تنهـا بـر
ظواهر زندگی مسلمانان تاثیر گذاشت و آنها را از عرصههای عمـومی ماننـد مسـاجد بـه
کانونهای مخفی و مراکز خصوصی چون خانهها سوق دهد .مسلمانان رومـانی توانسـتند
با حفظ آداب و رسوم دينی خود به صورت پنهان و گرامیداشت مظاهر و مواريث دينـی
به صورت شخصی و خانوادگی و آموزشهای فردی هويت اسالمی خود را پاس دارند.
ايــن پــژوهش در صــدد بررســی وضــع اقلیــت مســلمان رومــانی در دورۀ حكومــت
کمونیستها از سال  0399تا 0313م و نیز واکنش آنان در قبال سیاستهای دولتهای
کمونیستی است .بـرای درک بهتـر تغییـرات صـورت گرفتـه در جامعـه رومـانی ،وضـع
مسلمانان در دوره  99ساله دولت کمونیستی در سه مقطـع زيـر پیگیـری خواهـد شـد:
 .0مسلمانان رومانی در دورۀ سلطه اتحاد جماهیر شوروی (0399ـ0391م)  .2مسلمانان
رومانی در عصر اسـتقالل (0399ــ 0391م)  .9مسـلمانان رومـانی در دورۀ چاوشسـكو
(0399ـ 0313م ).
 Dabruja.0؛ برای اطالع اجمالی از موقعیت جغرافیايی دابروجا و نیز وضع اقلیت مسـلمانان رومـانی از
زمان استقالل از دولت عثمانی تا امروز نكـ  :چرناتسكو099 ،ـ.094
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نگاهی به وضع مسلمانان رومانی قبل از حکومت کمونیستی
از قرن يازدهم میالدی به بعد گـروههـايی از مهـاجران مسـلمان از شـمال و جنـوب
دريای سیاه به رومانی راه يافتند .بسیاری از اين مهاجران در دابروجا ،شرقیترين بخـش
رومانی ساکن شدند .از اواول قرن پانزدهم میالدی تا واپسـین سـالهـای قـرن نـوزدهم
(0199م) اين منطقه تحت سیطره و نفوذ کامل دولت عثمـانی بـود 0.بـا عقـب نشـینی
عثمانیان از دابروجا مسلمانان ساکن در اين منطقهتـا جنـ جهـانی دوم زيـر حكومـت
پادشاهی رومانی قرار گرفتند .حكومت پادشـاهی رومـانی توجـه شايسـتهای بـه اقلیـت
مسلمان داشت و درقانون اساسـی رومـانی بخـش قابـل مالحظـهای بـه رعايـت حقـوق
مسلمانان و ساير اقلیتهای دينی اختصـاص يافتـه بـود 2.ورود نماينـدگان مسـلمان بـه
مجلس ملی رومانی ،تخصیص بودجه و پرداخت به هنگام هزينههـای نهادهـای مـذهبی
مانند مساجد و مراکز آموزشی وابسته به آنها و همچنین حمايت از نشـريات فرهنگـی و
احترام به آداب و سنن دينی و اعطای آزادی عمل در فعالیتهای آموزشی مسلمانان کـه
عمدتاً بر محور قرآن و شريعت بود؛ همگی نشان از موضع مثبت دولت پادشاهی رومـانی
9
نسبت به مسلمانان و به دنبال آن خشنودی مسلمانان دابروجا از حكومت داشت.
بنا بر گزارشهای موجود در منـابع9در ايـن دوره طـوینی همزيستیمسـالمت آمیـز
میان اقلیت مسلمان و اکثريت مسیحی برقرار بود .برگزاری آيـینهـا و رسـوم مشـترک
ملی و همجواری کلیسا و مسجد در شهر و روستاو احترام دوطـرف بـه عقايـد و افكـار و
آداب و سنن مذهبی يكديگر بهترين دلیل برای اين سخن است .در دابروجا که بیشترين
شمار مسلمانان رومانی در آن ساکن بودند اين حُسن تعامل آشكار بـود .رعايـت قـوانین
حكومتیاز سوی مسلمانان ،تبعیت ايشان از نظام آموزشی کالن کشور و شـرکت آنهـا در
جن های ملی و وطن دوستانه بويژه در جنـ جهـانی اول ودوم ،مشـارکت در فعالیـت
های اجتماعی و حضورفعال در مجلس قانونگذاری ،همگی گويای رضايتمندی ايشـان از
دولت پادشاهی رومانی بود.
اتحاد رومانی با آلمان و مشارکت فعال ارتش رومانی برای حمله به روسیه در بحبوبـه
جن جهانی دوم فصل جديدی در تاريخ اين کشور گشـود .شكسـت رومـانی موجبـات
حضور ارتش سرخ شوروی را در اين کشور فراهم آورد و از اين پس رومـانی زيـر سـلطۀ
1.Ekrem, Mehmet Ali, 72.
2.ibid, 110-111.
3.ibid, 119.
4.Vide: ibid, 205.
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حزب و دولت کمونیست قرار گرفت.
مسلمانان رومانی در دورۀ سلطۀ شوروی (9154ـ9149م)
حزب کمونیست تا سال 0399م نقـش مهـم و تعیـینکننـدهای در سیاسـت کشـور
رومانی نداشت ،اما با پشتیبانی و حمايت همهجانبه از سوی ارتش سرخ شـوروی شـروع
بهنقشآفرينی کرد.در ماه مارس 0399م پادشاه میهای با فشـار ارتـش شـوروی مجبـور
شد تا يكی از اعضای حزب کمونیست به نام پترو گرازا 0را بـرای سـمت نخسـت وزيـری
انتخاب کند 2.پادشاه میکوشید تا از دخالت کمونیستها در امور کشور جلوگیری کنـد،
اما کمونیستها که از سوی ارتش شوروی حمايت همـه جانبـه مـیشـدند اهمیتـی بـه
فرامین پادشاه نمیدادند و بدون موافقت و امضای پادشاه قـوانین و مقـررات مـورد نظـر
خود را به اجرا میگذاشتند.
اولین انتخابات مجلس رومانی بعد از جن جهـانی دوم در نـوزدهم نـوامبر 0394م
برگزار شد .در اين انتخاباتكه کمونیستهـا برگـزار کننـده آن بودنـد و کشـور در عمـل
توسط ارتش شوروی هدايت میشد ،کمونیستها هشتاد درصد از آرای مردم را به دست
آوردند 9.اعتراض پادشاه و ديگر احزاب به اين انتخابات هیچ سودی نبخشید و دولـت بـه
طور کامل به دست کمونیستها افتـاد .در روز سـیام دسـامبر 0399م پادشـاه میهـای
ناگزير به امضای استعفا و خروج از کشور شد 9.چندی نگذشت که در بهار سـال بعـد در
رومانی جمهوری اعالم شد و قانون اساسی به نام جمهوری مردمی رومـانی نوشـته شـد.
بدنبال اقتدار حـزب کمونیسـت فعالیـت احزابـی کـه از ايـدوولویی کمونیسـتی تبعیـت
نمیکردند ،ممنوع اعالم گرديد.
در اين زمان همه ارکان کشور رومانی از هر حیث به اشغال اتحـاد جمـاهیر شـوروی
درآمده بود .مشاوران و کارگزاران شوروی در همه سازمانها و ادارات رومانی فعال بودند.
شرکتهای روسی در همه زمینههای اقتصادی فعالیت میکردند و ثروت ملی رومـانی را
در جهت منافع شورويبه کار گرفته بودنـد .در سـال 0391م همـه امـوال خصوصـی بـه
مالكیت دولـت در آمـد 9و بـه تبـع سیاسـت اقتصـادی دولـت کمونیسـتی ،زمـینهـای
1. Petru Groza.
2. Scurtu, Ioan, 102.
3. ibid, 110.
4. ibid, 112.
5. ibid, 121.
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کشاورزی از مالكیت خصوصی خارج شد و در قالب شرکتهای تعاونی درآمد .کشاورزانی
که زمین خود را از دست داده بودند به شهرها کوچیدند و بخـش کشـاورزی بـه شـدت
0
آسیب ديد.
در حوزۀ فرهنگی نیز دولت کمونیست به سـرعت وارد عمـل شـد و مراکـز علمـی و
آموزشی کشور را تحت نظارت شديد دولت قـرار گرفـت .تـدريس بـه هـر زبـانی غیـر از
رومانیايی ممنوع شد 2.در مدارس نظام آموزشی یویک حاکم شـد و بنـا بـه آمـوزههـای
کمونیستی ،دين مانع پیشرفت جوامـع معرفـی شـد .هـر چنـد در سـايه ايـن سیاسـت
خانوادههای فقیر و کم درآمد به ظاهر از مزايای مادی بهرهمند شدند و در ساختار اداری
به مناصبی دست يافتند ،اما نخبگان فرهنگی جامعـۀ رومـانی پـیش از دوره کمونیسـتی
صدمه بسیاری وارد شد و نقش اجتماعی خود را از دست دادند.
يكی از برنامههای فرهنگی دولت کمونیستی که بر تغییر هويت دينی مـردم رومـانی
تاثیرگذار بود« ،فرد جديد» نام داشت 9.اين برنامه که در همان اوايل سلطۀ کمونیستهـا
بر رومانی اجرا شد تغییر هويت دينی شهروندان رومـانی اعـم از مسـیحی و مسـلمان را
هدف گرفته بود .هدف از اين برنامه تربیت شهروند بیدين و طرفدار شوروی بود.
در مدارس سراسر کشور کتابهای درسـی جديـد و يكسـان آمـوزش داده مـیشـد.
تحصیل در يک دورۀ چهار ساله در مدارس اجباری اعالم شد .از سال چهارم بـه بعـد ،در
همه مدارس آموختن زبان روسی الزامی گرديد .در حوزه علوم انسانی بیشترين تاکید بـر
علوم اجتماعی بود و هنر مورد غفلت قرار گرفت و مباحث دينی بكلی از نظـام آموزشـی
کشور حذف شد .به دنبال اعمال سیاستهای فرهنگی دولت کمونیستی بیشتر نشريههـا
توقیف شد؛ به ويـژه آن دسـته از نشـرياتی کـه برروحیـه وطـن پرسـتی و هويـت ملـی
9
رومانیايی تاکید میورزيد.
وقــوع جن ـ جهــانی دوم و تغییــر دولــت پادشــاهی ب ـه دولــت کمونیســتی ت ـأثیر
چشمگیری بر زندگی مذهبی مردم رومانی داشت .از آنجا که دولـت پادشـاهی خـود بـه
نیازهای مذهبی مردم توجه میکرد ،اما دولت کمونیستی سرلوحه کار فرهنگـی خـود را
«سیاست دينزدايی» قرار داده بود .اين سیاست موجب انزوای گروههای دينی و مـذهبی
1.ibid, 130.

 .2پیش از اين در دابروجا ،در کنار زبان رومانیايی ،تدريس به زبان ترکی معمول بود.
3. ibid, 112.
4.ibid, 122 – 127, 127, 128.
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از جمله مسلمانان را در رومانی فراهم آورد ،حال آنكه بر اسـاس قـانون اساسـی پیـروان
مـذاهبی کـه بــه رسـمیت شــناخته شـده بودنــد در برگـزاری مراســم دينـی خــود آزاد
بودند0.يكی از سران حزب کمونیسـت و وزيـر وقـت کشـور رومـانی بـه نـام آلكسـاندرو
دراگیچ 2درسخنرانی سوم دسامبر 0399م به صـراحت اعـالم کـرد :آيـا رهبـران کلیسـا
نبودند که همیشه مانع پیشرفت ملتها عمل بودند؟ چرا ضد انقالبها به اين گستردگی
از ابزار مذهب استفاده میکنند در حالی که دولت ما ضد مذهب نیست؟ دولت مردمی و
دموکرات ما از مردم انتظار دارد همراه با پیشرفت فرهنگی و بـای رفـتن سـطگ آگـاهی،
معنای اين کالم مارکس را که «مذهب افیون ملتهاست» دريابند .مردم خـود بايـد ايـن
9
نكته را درک کنند.
در قانون اساسی 0391م دولت کمونیست چهارده دين و فرقۀ به رسمیت شناختشـد
که از جمله آنها دين اسالم بود 9.اگرچه به نظر مـیرسـد دولـت کمونیسـتی در زنـدگی
مذهبی مردمان عادی دخالت مستقیم نمیکـرد ،امـا همچنـان علمـای مـذاهب و فـرق
مختلف که با انديشه یویک کمونیستها مخالف بودند ،در تنگنا قرار میداد و آنـان را از
مناصب حكومتی محروم میکرد .اين سیاست دو هـدف را دنبـال مـیکـرد؛ از يـک سـو
رهبران دينی را به انزوا میکشاند و میان آنان و عامه مردم جدايی میانداخت و از سـوی
ديگر با تقويت جناح طرفدار کمونیست بر نفوذ خود در میـان یيـههـای پـايین جامعـه
میافزود.
سیاستهای ضد دينی دولت کمونیستی منحصر به پايتخت رومـانی نبـود و منـاطق
مسلماننشین رومانی نیز از اين وضع مستثنا نبودند .با تشديد سیاستهـای ضـد دينـی
دولت و احزاب کمونیست واکـنش منفـی مسـلمانان نیـز افـزايش يافـت .مسـلمانان در
انتخابات سال 0394م به احزاب کمونیستی رأی ندادند .حتی اعضـای رسـمی مسـلمان
اين احزاب رای خود را به حزبهای دموکراتیک سنتی دادند 9.در گزارش فعالیت کمیته
حزب کمونیست منطقه کانستانزا 4ـ جنوب دابروجا در ساحل دريـای سـیاه ـ در نـوامبر
0399م که نشان از مقاومت منفی مسلمانان و نپذيرفتن دولت و احزاب کمونیستی دارد
1.ibid, 117 – 118.
2. Alexandru Drăghici
3.Neagoe,Elisabeta; Pleș a,Liviu, P. 60.
4.Scurtu, P. 117 – 121.
5.Ibid, 58.
6. Constanț a
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چنین آمده است« :با وجود اينكه اکثر مسلمانان فقیر هسـتند ،نتوانسـتیم آنهـا را بـرای
پذيرش کمونیسم متقاعد کنیم .بخشی از آنها تحت تاثیر روشـنفكران يـا علمـای دينـی
هستند؛ آنان شبكههای راديويی آنكارا و لندن را گوش میکننـد و بـا تفكـر مـا مخـالف
هستند .تعداد ديگری از آنها ديدگاههای سیاسی ندارند و گروهـی هـم در حـزب مـا يـا
حزب جبهه شخم زنان (از احزاب کمونیست) عضو هستند .مسلمانان به سـختی انديشـه
ما را میپذيرند ،زيرا سطگ فرهنگی ايشان پـايین اسـت و بـه راحتـی شـايعات را قبـول
0
میکنند».
عالوه بر مقاومت منفی مسلمانان دابروجا برخی از آنان بر ضد دولت رومـانی فعالیـت
میکردند .برای نمونه در ماه مارس 0399م گروهی از شهروندان مسلمان (چهارده تاتـار
و يک رومانیايی) از سوی پلیس دستگیر شدند .آنها به اتهاماتی سنگین از جملـه تبلیـ
برای آزاد کردن کريمه و ايجاد دولت مستقل تاتار ،جمع کردن پول و مواد غـذايی بـرای
تاتارهای فراری از شوروی و کمک به آنها ،همكاری با ارتش آلمان در جن جهانی دوم،
جاسوسی به نفع ترکیه و انگلستان از طريق کنسولگری ترکیه در کانستانزا ،محكـوم بـه
زندانهای دراز مدت شدند .يكی از اين مبارزان خانم سلطان فاضلبود که به هشت سـال
زندان محكوم شد .وی همسر نجیب حاجی فاضل از مسلمانان برجسته و عالم رومـانی و
فارغ التحصیل حوزه علمیـه مدجیديـه (مجديـه) و دانشـكده اقتصـاد بخارسـت ،شـاعر،
نويسنده و از همكاران مجله ترک ـ تاتار دابروجا به نام امل2بود .اين مجلـه را بـرادر وی
مستجیب اولكوسل 9تأسیس کرده بود .زمانی که سازمان اطالعات ارتش سـرخ شـوروی
به قتل تاتارهای کريمهای فراری اقدام میکرد ،نجیب حاجی فاضل 9تاتارهـای فـراری را
پناه میداد .ماموران شورويوی را در تاريخ پانزدهم اکتبر 0391م دسـتگیر کردنـد .يـک
هفته بعد جسد وی با آثار شكنجه ،در نهری کنار قبرستان مسلمانان در کانسـتانزا پیـدا
شد .وی در اين زمان چهل و دو سال داشت و يكی از شاعران بنام تاتار رومـانی بـود .در
دهۀ پنجم قرن بیستم که دولت کمونیست رومانی بـر تمـام کشـور مسـلط شـده بـود و
فشارهای سیاسی و کشتار و سرکوب و شكنجه مخالفان بای گرفته بود در ظاهر نشـانهای
از اعتراضات مسلمانان رومانی ديده نمیشد.
در اين دوره دين اسالم و زبان ترکی به عنوان پايهها و ارکان اصلی هويت مسـلمانان
1. Ibid, 58.
2.Emel
3.Mustegip Ulkusal
4.Negip Hagi Fazal
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کشور رومانی ،به شدت آسیب ديد .ممنوعیت تدريس در مدارس به زبـان ترکـی ،زبـانی
که نماد فرهن اسالمی برای مسـلمانان رومـانی بـود ،از سـال 0391م ضـربه غیرقابـل
جبرانی را بر پیكر جامعه مسلمان رومانی فرود آورد .همه نشريههای ترک زبـان تعطیـل
شدند و تبلی دين غیر قانونی اعالم گرديد .حكومت کمونیست برای حفظ هويت ملـی و
تقويت نظام یویک کوشید اقلیت مسلمان ترک تبـار را در اکثريـت رومانیـايیهـا ادغـام
نمايد .در چنین شرايطی مسلمانان برای حفـظ هويـت اسـالمی خـود بـه حـوزه علمیـه
مدجیديه( 0مرکز تربیت علمای دينی در رومانی) پناه بردند .اين حوزه علمیه تنها جـايی
بود که اصول اعتقادی و شريعت ،زبان عربی و زبان ترکی در آن تدريس میشد ،اما نبود
امكانات مناسب و وضع بد مالی اين حوزه موجب شد تـا خانـههـای مسـلمانان دابروجـا
2
جايگزين مناسبی برای آموزشهای فردی و جمعی و نیز برپايی مناسک عبادی شود.
مسلمانان رومانی در دورۀ استقالل (9195ـ9149م)
خروج نظامیان شوروی از رومانی در سال 0391م سـرآغاز دوران جديـدی بـرای ايـن
کشور بود .همزمان با خروج نظامیان ،مستشاران شوروی هم خاک رومانی را ترک کردند و
کشور در مسیر استقالل قرار گرفت .به تدريج رومانی رابطه خود با شوروی را محدودکرد و
روابط با کشورهای غربی و اسالمی را گسترش داد .در ماه آوريـل 0349م دولـت رومـانی
طبق بیانیهای عمومی ،استقالل کشور را اعالم کرد و به صراحت اعالم کرد« :تنها به ملـت
رومانی جوابگو است» 9.کشورهای غیر کمونیستی ،از استقالل رومـانی اسـتقبال کردنـد و
اين کشور در صحنه بینالمللی ،رومانی از موقعیت بهتری برخوردار شد.
دولت کمونیستی در امور مختلف داخلی رومانی تغییرات بسیاری را اعمـال کـرد .در
مهمترين گام کتابهای درسی جديد تالیف شـد کـه ضـمن تقويـت هويـت فرهنگـی و
وطنپرستی بر قهرمانان ملی تأکید بسـیاری داشـت .در ايـن دوره تـاريخنگـاری چهـره
واقعبینانه به خود گرفت 9.زندانیان سیاسی که به دست روسها به زندان افتاده بودند ،به
تدريج آزاد شدند و برخی از آنان به فعالیت در دانشگاهها و مناصب دولتی دست يافتنـد

1.Medgidia

 .2مصاحبه با آقای غفار اکرم ،استاد تاريخ در شهر مدجیديا 1 ،جویی 2100م.
3.Scurtu, P. 146.
4.ibid., P. 145.
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و به جبران صدمات گذشته خود؛ غرامت دريافت کردند.
توسعۀ رومانی در اين دوره ،قبض و بسط داشت .دولت با پرداخت هزينههای هنگفت
ضمن تقويت ساختار آموزشی به نحو چشمگیری فرهن رومانی را اعتال بخشید .در پـی
اين سیاست دانشگاه های جديدی سـاخته شـد کـه تحصـیل در آنهـا رايگـان بـود .دوره
آموزشی رايگان از چهار سال به ده سال تغییر يافت .آثـاری کـه در دوره پـیش سانسـور
شده بودنـد ،در ايـن دوره بـه وسـیلۀ دولـت چـا شـدند .رومـانی جايگـاه خـود را در
المپیادهای علمی و رشتههای ورزشی بازيافـت .بـا گشـوده شـدن دروازههـای اروپـايی،
موسیقی و فیلمهای غربی در رومانی رواج يافتند 2.امید به زندگی در میان مردم افزايش
يافت و امكانات تفريحی گستردهتر شد .در اين میان نظام بیمۀ رايگان و با کیفیت بـرای
آسودگی شهروندان رومانی راه اندازی شـد و بیمارسـتانهـای مجهـز در سراسـر کشـور
ساخته شد.
تعاونیهای کشاورزی که بعد از جن جهانی به وسیلۀ ریيم کمونیست تأسیس شده
بودند ،امكانات پیشرفتهای نداشتند و رو به ورشكستگی گذاشتند .در اين دوره حكومـت
توجه بیشتری به کشاورزی مبذول داشـت .بـه تـدريج تمـام تعـاونیهـا از ماشـینآیت
کشاورزی برخوردار شدند و در بیشتر زمینها نظـام آبیـاری راهانـدازی شـد .در صـنعت
کشاورزی به کمک روشهای علمی نتايج چشمگیری حاصل شد .تولیـدات دامـداری بـا
اصالح نژاد همراه بود 9.با وجود اين مهاجرت از روسـتا بـه شـهر ادامـه داشـت .فرهنـ
روستايی بـا زنـدگی جديـد شـهری آسـیب ديـده بـود و سـنن کهـن و بـومی متـاثر از
سیاستهای غلط از میان رفته بود .در طی ادوار گذشته رسوم جديدی میان مـردم رواج
يافته بودند و لباسهای محلی رونق نداشتند و همین امر متولیان فرهنگـی کشـور را بـه
تكاپو برای برنامهريزی وا داشت.
در پی صنعتی شدن رومانی ،کارخانههای بزرگ يكی پس از ديگری در تمام شـهرها
ساخته شدند و مهاجران در اين کارخانههـا مشـغول بـه کـار شـدند .دولـت در شـهرهـا
خانههای زيادی برای مهـاجران سـاخت و رايگـان در اختیـار آنـان گذاشـت .بـه دنبـال
گسترش شهرنشینی جادههای زيادی احداث شدند و صنايع مدرن به کشـور راه يافتنـد.
با اين وصف رومانی که روزگاری اکثر مردمش کشـاورز بودنـد ،بـه يـک کشـور صـنعتی
 .0در آگوست 0349م آخرين گروه  01هزار نفری زندانیهای سیاسی آزاد شدند (نكـ )Scurtu, P.145:
2. ibid., P. 146.
3. ibid., P. 150.
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تبديل شد 0.محصویت ساخت رومانی ،به ويژه ماشینآیت کشاورزی ،به ديگـر کشـورها
صادر میشد .با اينكه کشور برخوردار از رفاه و بهبوديبود ،اما دولت هزينههـای سـنگین
اين پرویههای بزرگ را با اخذ وام از سازمانهای بینالمللی و از کشورهای غربی تـامین
میکرد و بدين ترتیب بدهیهای دولت افزايش زيادی پیدا کرد (نكـ  :ادامه مقاله).
در حوزۀ مساول دينی و مذهبی نیز فضای کشور در اين دوره بـازتر شـد .کلیسـاها و
مساجد جديدی در رومانی ساخته شدند و شمار دانشجويان در مدارس مذهبی افـزايش
يافت .اگرچه به ظاهر دولت کمونیست و یویک کماکان باقی ماند ،اما فشار از روی علمـا
بطور محسوسی برداشته شد؛ اين اقدام ناشی از آن بود که دولت بـر ايـن بـاور بـود کـه
2
مردم در فضای باز بهتر میتوانند ناکارامدی دين را درک کنند!
روشن است که به دنبالفضای باز سیاسی در اين دوره وضـع مسـلمانان رومـانی هـم
بهتر شد .در دابروجا دولت برای ساختن مساجد مانعی ايجاد نمیکرد .در همین دوره در
بخارست پايتخت رومانی مسجدی بزرگ با نمادهای اسالمی ساخته شد .مسلمانان قـادر
به گرفتن شغل در کارخانههـا بودنـد و امكـان سـكونت در خانـههـای نوسـاز دولتـی را
داشتند .در پیكره ارتش و ساختار اداری آن نیز مسلمانان مشـغول بـه کـار شـدند و بـه
مناصب بایدست يافتند .نمايندگان مسـلمانان بـه مجلـس راه پیـدا کردنـد و در احقـاق
حقوق شهروندی خود با ديگر شهروندان رومانی تفاوتی نداشتند.
مطابق گزارشهای موجود از آنجايی که درآمد علمـای مسـلمان بسـیار پـايین بـود،
خانوادههـا فرزنـدان خـود را بـرای روحـانی شـدن تشـويق نمـیکردنـد .بـدين ترتیـب
فارغالتحصیالن حوزه علمیه مدجیديه که تا سال 0391م ساینه حدود صـد نفـر بودنـد،
رو به کاهش گذاشت و در سال 0349م اين حوزه تنها چهار نفر فارغالتحصیل داشـت 9و
بدين ترتیب مدرسه دينی مدجیديه بسته شد و تا پايان حكومت کمونیسـتی بازگشـايی
نشد .از آنجا که روند تربیت طالب دينی رو به کاهش نهاد و مدرسه علمیه تعطیـل شـد
امكان تدريس علما و استادان دينی در رومانی وجود نداشت .بـه تـدريج مسـاجد کـه در
دوره کمونیستی حدود هشتاد باب بودند با کمبود روحانی روبرو شدند .با گذشت زمـان،
 .0در سال 0391م سهم بخشهای کشاورزی و صنعت به ترتیب  %91و  %90در درآمد کشور رومانی
بود اما در سال 0313م سهم بخشهای کشاورزی و صنعت به ترتیب به  %09و  %91تغییر يافت(نكـ :
.)Scurtu, P. 173.
2. ibid., P. 149-151.
3. Ekrem, P. 147 – 154.
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جامعه مسلمانان با کمبود روحانیون مواجه شد .اين وضـع تـا پايـان دولـت کمونیسـتی
ادامه داشت.
مسلمانان رومانی در حکومت چاوشسکو (9195ـ 9191م)
اين دوره از تاريخ رومانی تفاوتهـای زيـادی بـا دورههـای پیشـین داشـت .نیكـویی
چاوشسكو ،0که از سال 0349م به سمت دبیر کل حزب کمونیسـت رومـانی رسـید ،بـه
تدريج توانست تمام قدرت سیاسی کشور را دردسـت گیـرد .هرچنـد اقتـدار يـک رهبـر
حزبی در شاکله قدرت سیاسی کم سابقه نبود ،اما تنها در اين دوره است که يک خانواده
توانست با تسلط بر حزب کمونیست و قدرت سیاسی کشور همۀ موقعیـتهـای حزبـی و
سیاسی را يكجا به دست گیرد .بدين ترتیب دولت چاوشسكو و حـزب کمونیسـت يكـی
شد .چاوشسكو پس از قدرتگرفتن در سال 0399م قانون اساسی را تغییـر داد و پسـت
جديدی به نام رویس جمهور در قوه مجريه رومانی بوجـود آورد .او خـود ايـن سـمت را
2
عهدهدار شد.
تا سال 0311م کشور در مسیر پیشرفت قرار داشت و ديگر کشورهای کمونیسـت بـا
حسرت به رومانی استقالل يافته آن روز نگاه میکردند .همكاری با شرکتهای غربی ادامه
يافت و صنعت رومانی از تكنولویی روز برخوردار شد .در رومانی هواپیماهـای مسـافربری
و جنگی ،خ ودروهای کوچـک و بـزرگ ،واگـن و لكوموتیـو قطـار ،ماشـینآیت سـنگین
کشاورزی گوناگون و تجهیزات نیروی دريايی ،حمل و نقل و ماهیگیری تولیـد مـیشـد.
در سال 0399م در رومانی کامپیوتر ساخته شـد و در سـال 0393م متـرو در بخارسـت
راهاندازی شد .رومانی با همكاری کشور کانادا برای تولید برق يک نیروگاه اتمی سـاخت.
مردمی که صاحب شغل و خانه جديد و رايگان شده بودند 9از حكومت خشنود بودند .در
سال 0313م رشد تولیدات صنعتی رومانی نسبت به سال 0391م ،شصت و پـنج درصـد
افزايش يافت 9.در اين میان مسلمانان رومانی نیز وضع مطلوبی يافتند.
1. Nicolae Ceauș escu.
2. Scurtu, Ibid., P. 154.

 .9بین سالهای 0313ـ0390م دولت حدود چهار میلیون خانه ساخت و بطور رايگان در اختیار مردم قرار
داد .با احتساب اينكه يک خانواده به طور متوسط چهار عضو دارد ،به اين نتیجه میرسیم که شانزده
میلیون نفر (بیش از  %91جعمیت کشور رومانی) صاحب خانه جديد شدند( .نكـ )Scurtu, P. 173. :

4. Scurtu, P. 172.
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در سال 0310م چاوشسكو برای استقالل کامل از کشورهای غربی تصمیم گرفت که
هر چه زودتر بدهیهای کشور0به دولتهای ديگر را تسويه کند 2.برای رسـیدن بـه ايـن
هدف سیاست اقتصادی کشور تغییر کرد 9.پرداخت بدهیهای معوقه آن هم در فرصـتی
اندک ،فشار زيادی بر مردم رومانی تحمیل کـرد .بـدون سـرمايهگـذاری جديـد صـنعت
رومانی افت کرد و کیفیت کایهای رومانیايی پايین آمـد و بازارهـای خـارجی و تجـارت
بینالمللی رومانی تحت تأثیر اين سیاست از رونق افتاد.
از آنجايی که همه مواد غذايی صادر میشدند ،بازار داخلی کشـور بـا کمبـود مواجـه
شد .از سال 0314م مواد اولیه غذايی سهمیه بندی شد 9.با قطع مكرر برق زندگی مـردم
مختل و موجب نارضايتی عمومی شد .دولت برای ايجاد نظم و آرامش دستگاه امنیتی را
تقويت و فضای کشور را امنیتی کرد .در اين دوره اعتراضات مردمـی پراکنـدهای صـورت
گرفت که دولت آنها را سرکوب کرد و بدينسان ریيم کمونیست چاوشسـكو بـه حكومـت
خود ادامه داد.
به منظور نظارت امنیتی بیشتر،جو سیاسی بر نظام آموزشی غلبـه کـرد و بـه تـدريج
ریيم چاوشسكو به يک ديكتاتوری خشن تبديل شد .خانههايی که قبالً رايگان در اختیار
مردم قرار گرفتند در اين دوره با پرداخت هزينه واگذار میشـدند .فسـاد در نظـام اداری
گسترده شد .از آنجاکه درآمد در تعاونیهای کشاورزی کم شده بود ،کشاورزان زيادی به
شهرها مهاجرت کردند و در کارخانهها مشغول کار شدند .برای برداشت محصـول دولـت
مجبور بود از ارتـش ،دانشـجويان و دانـشآمـوزان اسـتفاده کنـد 9.در ايـن دوره پديـده
مهاجرت به خارج از کشور روند صعودی يافت و نخبگان بسیاری از رومانی کوچیدند .بـه
دنبال اين شرايط دولت به اقلیتهای قومی نیز اجازه خروج از کشور را داد به شرط آنكه
4
هزينه تحصیل در مدارس رومانی را پرداخت کنند.
به دنبال فروپاشی ریيم های کمونیستی در اروپای شرقی در رومانی هم نارضايتی مردم
از دولت گسترش پیدا کرد و يک حادثه کافی بود تا شعلههای آتش انقالب همه کشـور را
فرا گیرد .در انقالب رومانی ،که در دسامبر  0313م رخ داد ،حدود هزار نفر جان خود را از
1. ibid., P. 157.

 .2اين مبل حدود ده میلیارد دیر برآورد شده بود.
3.ibid., P. 157.
4.ibid., P. 158.
5.ibid., P. 172.
6. ibid., P. 159
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دست دادند .اکثر آنها در حمله به پايگاههای نظامی کشته شدند .ریيم چاوشسكو فرسوده
بود و از پايگاه م ردمی برخوردار نبود .در طول يک هفتـه مـوج نارضـايتی مـردم توانسـت
دولت او را ساقط کند 0.فساد طبقه سیاستمداران رومانی ،تسلط دوبـاره گـروههـای مـالی
غرب و دشوار شدن زندگی مردم موجبات فروپاشی دولت کمونیستی و ریيم چاوشسكو را
فراهم آورد .2در اين میان مسلمانان نیز زندگی نابسامانی داشتند.
سازمان مفتیان 9مرکز بزرگی بـود کـه اداره عـالی علمـای مسـلمان و تمـام مسـاول
مذهبی جامعه مسلمان را بر عهده داشت .همچنین روابط بین جامعه مسلمانان با دولـت
مرکزی و دفاتر منطقهای دولت را زير نظر مـیگرفـت .در يـک عبـارت مـیتـوان گفـت
مفتیان مرکز معتبری بود که پیگیر و پشتیبان منافع مسلمانان بود و همچنین جـدای از
دولت مرکزی رومانی ،روابط صمیمانهای با دولتهای ديگر به ويژه ترکیه داشت .يكـی از
ويژگیهای بارز مفتیان ارتباط تنگاتن و فرهنگی بود که آنان با رهبران مـذهبی سـاير
کشورهای اسالمی داشتند .مفتیهای مسلمانان رومانی در دوره کمونیستی عبارت بودند
از :ابراهیم ساديک9؛ رشید سید ولـی9؛ میتـات ريفـات4؛ محمـت يـاکوب 9.تمـامی ايـن
مفتیان فارغالتحصیالن حوزه علمیه مدجیديه بودند.
در دورۀ حاکمیت کمونیست ها برگزاری آداب و فرايض دينی با سـختی و ناماليمـات
همراه بود .از آنجاکه اکثريت شهروندان رومانیايی مسـیحی همـواره روز يـک شـنبه روز
تعطیل هفته بود ،برگزاری نماز جمعه برای مسلمانان دشوار بود .سفر مسلمانان به مكـه
و مدينه و برگزاری مراسم حج سخت بود .بنا به گـزارشهـای شـفاهی در دوره چهـل و
پنج ساله دولت کمونیستی ،شمار اندکی از مسلمانان رومانی موفق به انجام فريضـه حـج
شدند 1.ساینه در حدود ده نفر به حج مشرف میشدند و هزينههای سفر آنـان از طريـق
 .0برای کسب اط العات بیشتر در ارتباط با دوره کمونیستی در رومانی ،انقالب سال 0313م و سكوت
ریيم کمونیستی نكـ Dennis Deletant, Romania under communist rule, 1999 :
 .2مصاحبه آقای فلورين کانستنتینیو ،عضو فرهنگستان علوم رومانی .نكـ :
http://cugiralba.wordpress.com/2011/02/04/interviu-cu-acad-florin-constantiniurealizat-de-ion-longin-popescu-la-04-01-2011

 .9جمع کلمه مفتی؛ مفتی رویس جامعه مسلمانان و مهمترين متولی امور دينی در يک منطقه بود.
4. Ibrahim Sadîc
5. Reș it Seit Veli
6. Mitat Rifat
7. Mehmet Iakub

 .1مصاحبه نگارنده با آقای غفار اکرم ،استاد تاريخ در شهر مدجیديه 1 ،جویی  ،2100مدجیديه.

42

پژوهشنامۀ تاريخ تمدن اسالمی ،سال چهل و چهارم ،شمارۀ يكم ،بهار و تابستان 0931

سفارت خانههای کشورهای اسالمی به خصوص عربستان ،پرداخت میشد 0.شمار افرادی
که به حج عمره میرفتند از حج تمتع کمتر بود .2دولت امكانـات مناسـبیبرای خوانـدن
نماز جماعت در اختیار مسلمانان نمیگذاشت .ساعات کـاری اجـازه برپاداشـتن نمـاز در
ساعات مقرر رابه مسلمانان نمیداد .اين دشواریها در ماه رمضـان و بـرای روزه گـرفتن
بیشتر بود .از طرف ديگر خود مسلمانان نیز برای پرهیـز از درگیـری بـا دولـت مرکـزی
کمتر به آيینهای مذهبی جمعی خود میپرداختند .طبق گزارشهای موجود مسـلمانان
رومانی در برابر بی توجهی دولت کمونیست نسبت به خود هیچگاه به اعتـراض عمـومی
نپرداختند .بیشک اين عدم مبارزه علنی به دلیل مشكالت و سختگیریهـايی بـود کـه
دولت کمونیست برای همه جماعتهـای دينـی در رومـانی ايجـاد کـرده بـود ،از ايـنرو
مسلمانان نیز عبادتهای جمعی خود را در مراکـز خصوصـی برپـا مـیکردنـد .برخـی از
مسلمانان برای اشتغال در مناصب دولتی عضو حزب کمونیسـت شـده بودنـد و در عـین
حالدر عید قربان و عید فطر به مسـجد مـیرفتنـد 9.گويـا ديـد منفـی بـه ايـن گـروه از
مسلمانان وجود نداشت و ايشان به عنوان افراد موفق نگريسـته مـیشـدند .در ايـن دوره
مسلمانان توانستند مناصبی از جمله شهرداری ،رياسـت تعـاونی کشـاورزی و نماينـدگی
مجلس ملی را نیز بدست آورند.
در مرام نامهحزب کمونیست زنان ،نقـش مـادر و نقـش کـارگری را تـوأم بـر عهـده
داشتند و میتوانستند دوش به دوش مردان برای پیشرفت وطن و حزب کمونیست کـار
کنند 9.مادران پس از زايمان با اخذ دو سال مرخصـی و دريافـت حقـوق کامـل ،نـوزدان
خود را سرپرستی میکردند و پس از آن کودکان را به مهدکودکهای دولتی میسـپردند
و به محل کار خود بازمیگشتند .حكومت از افزايش جمعیت به انحاء گونـاگون حمايـت
می کرد و آموزش از مهدکودک تا دانشگاه رايگان بود .خانوادههای پر جمعیـت مسـلمان
نیز از کمک های دولت برخودار بودنـد و رفـاه معیشـتی داشـتند امـا از نظـر فرهنگـی و
اعتقادی تضعیف شدند ،از اينرو مسلمانان همراه با مردم رومـانی از مبـارزه بـا حكومـت
 .0آن زمان جمعیت مسلمان رومانی حدود  91هزار نفر بود .در حالیکه ،امروزه در رومانی حدود 99
هزار نفر مسلمان وجود دارد و در کشور ،آزادی دينی کامالً وجود دارد .در سالهای اخیر در حدود 99
نفر از مسلمانان رومانی به حج تمتع و حدود  99نفر نیز به عمره مفرده مشرف میشوند.
 .2مصاحبه نگارنده با آقای غفار اکرم ،استاد تاريخ در شهر مدجیديه 1 ،جویی  ،2100مدجیديه.
 . 9مصاحبه نگارنده با آقای سیدعلی ،تاتار مسلمان از شهر کابدين (03 ،)Cobadinجویی ،2100کابدين.
4.Scurtu, P. 151.
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ديكتاتوری چاوشسكو استقبال کردند.
نتیجه
در دورۀ حاکمیت کمونیستها در رومـانی اقلیـت مسـلمان در تنگنـا قـرار داشـتند.
هرچند مسیحیان نیز از اين شرايط رنج میبردند .در اين دوره متأثر از سیاست فرهنگـی
کمونیستی آموزشهای مذهبی از کانونهای عمومی چون مساجد و مـدارس بـه امـاکن
خصوصی و کانونهای خانوادگی انتقال يافت .به دلیـل عـدم حمايـت از مراکـز علمـی ـ
دينی آموزشهای رسمی مذهبی تعطیل شد و مسلمانان ناگزير شدند آمـوزش فرزنـدان
خود را شخصاً بر عهده گیرند .چنانكه از مصاحبههای به عمل آمده جمله «خودمان معلم
اسالمی فرزنـدانمان بـوديم» بسـیار تكـرار شـده اسـت .طبـق مطالعـات صـورت گرفتـه
بیتوجهی دولت به علمـا و مشـكالت مـالی ايـن آنـان بـه رغـم انـزوای سیاسـی آنـان،
زمینههای فزونی احترام آنان در میان مردم را فراهم آورد .در واقع هر چـه دولـت فشـار
بیشتری برای تغییر هويت مسلمانان و محو آيینهای مذهبی اعمـال مـیکـرد بـه نظـر
میرسد پا فشاری برای حفظ هويت اسالمی از سوی مسلمانان در مراکز خصوصی بیشتر
میشد .سیاست ضد دينی دولت اگر چه به تغییرات ظاهری مسلمانان انجامید ،اما هرگز
به تغییر هويت دينی آنان منتهی نشد ،زيرا مسلمانان بـا آمـوزشهـای شخصـی و درون
گروهی کماکان هويت مذهبی خود را حفظ کردند .در اين دوره اسالم بیشـتر در قلـوب
مسلمانان نفوذ يافت و مسلمانان به رغم فشارهای دولت بـا هـم متحـدتر و صـمیمیتـر
شدند .بنابراين به با اطمینان میتوان گفت که سیاستهای دولت کمونیستی در رومـانی
در قبال مسلمانان با شكست مواجه شد.
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