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 ۶۱۰۲/۱۴/۱۰ عیدمحم علی سم
 

 !روسیه در اسالمی داری بانک ظهور
 

بانک داری اسالمی در سال های پسین در بعضی از کشور های غیر اسالمی جایگاه جدیدی را در میان سیستم 
باز کرده است. روسیه یکی و از اولین کشور های غیر  غربی، پسا کمونیستی و شرق دور های بانکی و مالی

اسالمی میباشد که در چند سال اخیر بصورت چشمگیری رو به پیاده سازی بانک داری اسالمی در پهلوی 
روند های دیگر بانک داری که در سراسر روسیه مطابك به لوانین بانکی آنکشور کار و فعالیت می نمایند 

روسیه به حمایت از رشد و یا هم ظهور بانک داری اسالمی رو آورده و چه پرداخته است. اینکه چرا 
تهفته است را در نوشتۀ امروزی خود  اشستراتیژی ها و مماصد در عمب این الدامات سران سیاسی و دولتی 

 مورد مطالعه و بررسی پوهنتونی خود لرار میدهیم، تا باشد که در راستای پالیسی ها و افکار عینی و عملی
مردم و سیاست روسیه در لبال روند ها، ساختار های سیاسی، التصادی و اجتماعی برخواسته از افکار اسالمی 

 را بیشتر از دیروز به شناسائی بگیریم. 
حال که از لوانین بانک داری یادآوری نمودیم باید بدانیم که از همه اولتر عام شدن سیستم بانک داری اسالمی 

کشور، با محدودیت ها و چالش های حمولی و لانونی روبرو میشود. از همین  هریگر در و یا هم غیر معمول د
، زیرا میباشد رط در انحصار دولت هابدون لید و ش ،روست که لانون سازی ها و تغیر سیستم های بانک داری

در بی  در یک کشور از هم گسیخته و بی لجام باشد، پس التصاد آنکشورو مالی اگر سیستم بانک داری 
مسیری و سر درگمی لرار دارد. سیستم التصادی روسیه کالسیک و تحت مدیریت مستمیم دولتی میباشد 
مخصوصاً سکتور های مهم و مرکزی آن. حکومت روسیه به همان شکلی که باالی سائر سکتور های 

ی خود نیز با دست التصادی خود حاکم میباشد باالی ساختار های حمولی، مالی، التصادی و تجارتی بانک ها
باز حاکم میباشد. یعنی حکومت و سران سیاسی روسیه در ترویج و عام سازی سیستم بانک داری اسالمی نمش 
مهم و مرکزی را بازی میکنند. نباید بدست فراموشی سپرد که بانک داری به همان اندازۀ که از لحاظ مسائل 

بین المللی نیز در سطح اعلی  و شم انداز التصاد سیاسیز چمالی و پولی اهمیت بسزای خود را دارا میباشد، ا
 لرار دارد. 

اگر چه نظریه ایجاد و ترویج سیستم بانک داری اسالمی بار اول در سطح فدرال چندین سال پیش مطرح شده 
بود، اما در سال های اخیر مخصوصاً پس از وضع تحریم های التصادی غرب بر روسیه و کوتاه شدن دست 

 وسیه از بازار های مالی غرب، بیشتر از گذشته مطرح و باال گرفته است. التصادی ر
( رئیس بنیاد توسعۀ تجارت و مالیات اسالمی در جمهوری تاتارسان Linar Yakupovلینار یعموبوف )

روسیه خاطر نشان میسازد که بهترین شیوۀ آغاز بانک داری اسالمی در روسیه، ایجاد بخش های خدمات 
سالمی در چوکات بانک های بزرگ روسی میباشد. با تطبیك این راهکار از رلابت ها میان نهاد بانک داری ا

 HSBCهای بانکی عادی و اسالمی جلوگیری به عمل آمده، در عین سطح با بانک های بزرگ جهان همچو  
 که نیز از این راهکار استفاده کرده اند لرار می گیریم. Citybankو 
، مسوده جدید در ارتباط به موضوع فوق الذکر به پارلمان روسیه 2012در همین حال در اواخر جنوری سال  

پیشنهاد شده است. این مسوده باعث اصالح لانون مدنی روسیه شده موانع کاربری از سیستم بانک داری و 
ه گشایش حساب های بانکی مطابك مالی اسالمی را رفع می نماید. بر بنیاد این مسوده، بانک های روسیه اجاز

سیستم اسالمی و استفاده منابع مالی نهاد های سرمایه گزار بصورت جداگانه در عرصۀ سرمایه گزاری در 
سکتور های مورد عالله را دارا میشوند. یعنی منابع مالی تنها بر اساس اعالمیه سرمایه گزاری مخصوص 

سیه با نهاد های بانکی مذهبی که مخالف سرمایه گزاری در استفاده می شود، بدین ترتیب سیستم بانکی رو
سکتور های از لبیل مشروبات الکولی و لمارخانه و ... میباشد سازگاری حاصل می نماید. دیمتری ساویلیف 
عضو پارلمان روسیه و ترتیب دهندۀ این مسوده جهت معرفی و امتحان میکانیزم جدید بانکی اسالمی، 

آماده بودن رلم و وضعیت مشتری به صفت "زون آزمایشی" بهترین  جهتسیه را از جمهوری تاتارستان رو
 مولعیت میداند چون بیشترین مراکز و نفوس اسالمی در این جمهوری بسر می برد.

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ali_zohure_bank_islaami_dar_russia.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ali_zohure_bank_islaami_dar_russia.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ali_zohure_bank_islaami_dar_russia.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/same_ali_zohure_bank_islaami_dar_russia.pdf
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 در ذیل مماله. 2، منبع شماره rt.comمسجد گل شریف در شهر کازان تاتارستان، تصویر توسط مکسیم بوگودوید/سپوتنیک، در اینجا گرفته از 

بر اساس محاسبات ویستی فایننس، اگر روسیه تمامی موانع لانونی را از راه بردارد و در وارد نمودن این 
حجم دارائی های مالی اسالمی نه تنها در  ،2014سیستم در نظام مالی روسیه کاهلی ننماید، پس الی اوایل سال 

دالر آمریکائی خواهد رسید. بر اساس گفته های وزیر مالیه ملیارد  22روسیه بل در کشور های آسیای میانه به 
درصدی ساالنۀ دارائی هایش در میان سکتور های دیگر  20-11تاتارستان، سکتور مالی اسالمی با رشد 

ن یکی از سریع ترین ها بشمار میرود. بر اساس اظهارات کارشناسان امور التصاد جهانی، بازار جهانی اجه
تریلیون دالر آمریکائی تخمین زده شده است. مطالعات میرسانند که این رلم الی  2در حدود امور مالی اسالمی 

تریلیون دالر آمریکائی خواهد رسید. یعنی جلب توجه چنین یک بازار برای روسیۀ که در  2.2به  2013سال 
ی تواند. فراموش شرایط دشوار رلابت های التصادی با جهان غرب لرار دارد، خیلی مهم و ارزشمند بوده م

باالی روابط اینکشور با کشور ها و بانک های  ،نباید کرد که تحریم ها و محدودیت های وضع شده بر روسیه
که  (به استثنای ترکیه)انکشافی و سرمایه گزاری اسالمی تاثیر وارد ننموده است. بناً از آنجایکه جهان اسالم 

یباشد، بدون مشکالت و محدودیت ها میتوانند در بازار های دارای روابط التصادی و سیاسی نیک با روسیه م
 التصادی و مالی روسیه وارد شده به ایجاد جایگاه در روند سرمایه گزاری اینکشور بپردازند.  

جمهوری تاتارستان روسیه یکی از کلیدی ترین مناطمی می باشد که نظریه بانک داری اسالمی در آن ظهور و 
ه گزار ها از لبیل کشور های حوزه خلیج آمادۀ تزریك منابع لابل مالحظه جهت توسعۀ رشد نموده است. سرمای

چنین یک سیستم مالی در روسیه میباشند. البته که عامل اصلی این موضوع تماضای چشمگیری مسلمانان 
بانک ستم روسیه میباشد. به گفتۀ آگاهان امور، رشد نفوس مسلمانان در روسیه باعث شده تا تماضای ایجاد سی

میلیون جمعیت روسیه را  21د و یا هم درص 11کشور باال رود. در حال حاضر داری اسالمی در این
 مسلمانان روسی تشکیل میدهد.
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 .در ذیل مماله 1، منبع شماره  Tass,ruتصویر توسط دیمیتری روگولین /

( Mazkorpکمپنی مزکورپ )در همین حال رئیس جمهور جمهوری چیچن روسیه همچنان گفته است که او با 
 امارات متحدۀ عربی به تفاهم رسیده است تا بانک داری اسالمی را در گروزنی پایتخت چیچن ایجاد نماید. 

سیستم مالی و بانک داری اسالمی از آنجا در میان مردم و فعاالن التصادی جهان محبوبیت پیدا کرده است که 
رض دهنده بدون اینکه توسط پول، پول بسازد سهم دار کمپنی و ل .از دیگر سیستم ها میباشد "هدف محورتر"

برنامۀ التصادی لرض گیرینده می شود، یعنی بانک یا نهاد لرض دهنده حتی در زیان با لرض گیرینده شریک 
 ربا در اسالم حرامچون  یم،ئبوده و مفاد را از راه تجارت رسمی بدست می آورد. طور واضح تر اگر بگو

رد و تمامی مسائل و معامالت و ترانزاکشن های مالی تنها بر بنیاد تجارت والعیی صورت میگی ،دانسته میشود
 ممنوع میباشد.  گرفتن رباراه های 

با وجود اینکه ساختار حمولی و لانونی روسیه در عرصه مسائل مالی و بانک داری جهت تطبیك روند بانک 
اولین مرکز بانک داری اسالمی در شهر کازان پایتخت داری اسالمی بطور کلی آماده نمی باشد، باز هم 

اصول  اکار نموده است. این مرکز مطابك ب، آغاز به 2012جمهوری تاتارستان روسیه در اواخر ماه مارچ 
مالی جنوب شرق آسیا و پارتنرشیپ شرق نزدیک، استوار بوده عمل می نماید. رستم و امور عملیاتی منابع 

در اظهاراتش در این زمینه میگوید "ما زمان های دشوار خود را رئیس جمهور جمهوری تاتارستان مینیخانوف 
سپری می نمائیم. شرایط دشوار التصادی باعث میشود تا به دریافت راه های جدید بپردازیم. سیستم بانکی 

ورتی که با لوانین بانک سهامی و وابسته برای ما روند جدیدی میباشد. ما باید به ایجاد خدمات مشتری در ص
بپردازیم". او همچنان  اشدداری روسیه در تطابك و در عین حال در مخالفت با سیستم بانک داری اسالمی نب

 اطمینان میدهد که استفاده از این سیستم باعث گشایش بازار های مالی جدید در کشور میشود.    
بانک در روسیه میباشد در ماه می سال ( که بزرگ ترین Sberbankهرمن گریف رئیس اسبر بانک )

، از معرفی سیستم بانک داری اسالمی در مناطك مسلمان نشین روسیه استمبال نموده میگوید که چنین 2011
الدامات باعث جلب و جذب منابع مالی کشور ها و سرمایه گزار های عربی شده میتواند. آلای هرمن گریف 

در خالل تحریم ها و ت سیستم بانک داری اسالمی پشتی بانی می نمائیم، میگوید "ما به اشتیاق تمام از پیشرف
بین المللی داریم، ایجاد سیستم بانک داری اسالمی های در عرصه بلند بردن وجوه مالی در بازار  مشکالت که

 چانس های جدید را در راستای کاری با پارتنر های بین المللی برای ما باز می نماید".
 تتیجه گیری:  

سیاست مداران و  نهفته است.روسیه نیز و جیواکونامیک  کیاهداف دراز مدت جیوپولیتی ،در عمب این همه
ی، وکارشناسان بلند پایۀ روابط امنیتی، التصادی و بین المللی روسیه بعد از فرو پاشی اتحاد جماهر شور

ایشان از چرخش های منفی و ه ها و صحبت های خود خاطر نشان میسازند که کشور یهمواره در خالل بیان
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متمابل با جهان اسالم مسائل مهم را آموخته است. از سوی  ی مخصوصاً در عرصه روابطمثبت دوران شورو
دیگر روسیه با داشتن تجارب سیاسی و تاریخی در حصۀ مدیریت اجتماع ها و کشور های اسالمی که در 

و یا هم زه مسؤولیت ( و یا هم حوZone of Influenceگذشته در للمرو و حاال مربوط به زون نفوذی )
روسیه و و التصادی جغرافیای سیاسی  د که این اصل دردارا میباشد. معلوم میشو دروسیه میشونمأموریت 

د حتی در سی چشمگیر بنظر میرخیل انماعی در روسیه در برابر مسلمانمردم آن خیلی عمیك میباشد، تحمل اجت
حدی که والدیمیر پوتین رئیس جمهور فدراتیف روسیه بزرگترین مسجد اروپا را در شهر مسکو بدون هراس و 

نتماد ترس از رشد اسالم در اینکشور، برای مسلمانان افتتاح می نماید و مردم روسیه نیز از این کار او بجای ا
دم، سیاست مداران و حتی احزاب راستگرای سیاسی د. لرینه ها میرسانند که مرهای شدید، استمبال می نمای

روسیه هم در برابر ظهور و رشد ارزش های اجتماعی، سیاسی و التصادی اسالمی در روسیه نه تنها مخالفت 
نمی نمایند بل حامی و پشتی بان آنها نیز میباشند. تطبیك سیستم ها و مراکز  بانک داری، مالی، التصادی و 

یه باعث میشود تا روابط التصادی و سیاسی میان روسیه و جهان اسالم بیشتر از امروز مذهبی اسالمی در روس
کالسیک میباشد، -پهن و متمابل گردد. روسیه کشوری که در حال گزار از سیستم التصاد کالسیک به نیو

در فوق  امکانات بی شمار سرمایه گزاری و ورود تکنالوژی های نوین را در خود دارا میباشد. از آنجایکه
گفتیم، سیستم مالی و بانک داری اسالمی هدف محور تر ار دیگر سیستم ها میباشد، ظهور، ایجاد و ترویج این 
سیستم نه تنها که باعث سرازیر شدن منابع مالی و پولی کشور های اسالمی در روسیه میشود بل صد ها 

های تولیدی جدید نیز ترغیب به وارد شدن  سرمایه گزار دیگر را از کشور های غربی با تکنالوژی ها و کلتور
در بازارها و سکتور های دست ناخوردۀ روسیه می نماید. در اخیر باید بگوییم که اگر روسیه در مدیریت، 

و همچنان در کامیاب بدر آید،  معمول لوانین در پهلوی روند ها وتطبیك و پیاده نمودن نورم ها و لوانین جدید 
هت تحمیك و بررسی در عرصۀ زمینه و پروژه سازی التصادی برای سرمایه گزاران و ایجاد تیم های کاری ج

خواهان ورود به بازار های روسیه با استفاده از سیستم بانک داری اسالمی میباشند که عاللمندان خارجی 
های  دور از تصور را در دهه های آینده در روسیه و کشورالتصادی رو به رشد و  پس چرخش هایبپردازد، 

 آسیای میانه و شرق اروپا شاهد خواهیم بود. 
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