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Bevezetés

:992 óta, amikor a volt szovjet Közép-Ázsia függetlenné vált, szinte minden
elemzõ felhívja a figyelmet a radikális iszlamizálódás veszélyére. Sokan – fõ-
leg orosz szerzõk – a radikális iszlám veszélyével riogatnak, míg mások azt ál-

lítják, hogy a közép-ázsiai iszlám mozgalmak alapvetõen mérsékeltek. Sajnos azon-
ban a legtöbb elemzés nem megy túl a leíró jellegen, és meg sem próbálják ösz-
szehasonlítani az itteni mozgalmakat más iszlamista mozgalmakkal. A legjobb eset-
ben egy-két futó megjegyzést tesznek olyan szomszédos országokra, mint Irán, Tö-
rökország vagy Afganisztán1. Ebben a cikkben megpróbálom a közép-ázsiai iszla-
mista mozgalmakat összehasonlító perspektívában vizsgálni, sokszor olyan távoli
országok példájával, mint Algéria, Nigéria, Indonézia és Szíria.

Közép-Ázsia etnikai, demográfiai, társadalom- és gazdaságföldrajzi valóságának
figyelembe vételével fõleg a tadzsik, üzbég és kirgiz iszlamista mozgalmakat fogom
vizsgálni. A politikai iszlám, mint integrált társadalmi valóság fõleg Tadzsi-
kisztánban, Üzbegisztánban és Kirgisztánban, a Fergana-völgyben figyelhetõ meg.
Amikor Közép-Ázsia moszlimjai fellázadtak elõször az orosz, majd késõbb a szov-
jet uralom ellen, mindig külföldrõl – Tatárföld vagy Pakisztán – jött az ideológiai tá-
mogatás. Más szóval: Közép-Ázsia mohamedánjai mindig is kapcsolatban álltak a
szélesebb iszlám közösséggel, és nagyon hasonlóképpen reagáltak az adott ország
szekularizációs hullámai ellen.

Közép-Ázsia sztálini elnyomása alapvetõen nyugati, modernista alapokon álló
kampány volt, amelynek alapja a marxizmus és szocializmus volt. Általában el-
mondható ugyan, hogy a szovjet Közép-Ázsiában élõ mohamedánok el voltak szi-
getelve más hittársaiktól, de azt sem szabad elfelejteni, hogy vezetõ iszlám tudósok
(például a hivatalosan engedélyezett moszlim egyházak egyes vezetõi) arab váro-
sokban töltöttek el éveket és végeztek el különbözõ teológiai kurzusokat.2

1979-ben nagy változások történtek. Elõször is a régióban az iráni forradalom
után jelentõsen megerõsödött a politikai iszlám, még akkor is igaz ez, ha a síita Irán



nem mindenben volt példakép Közép-Ázsia szunnita közösségei számára. Másod-
szor, Afganisztán szovjet megszállása igen sok kérdést vetett fel a régió mohame-
dánjai számára. Egyrészt az Afganisztánt elfoglaló szovjet hadseregben elég sok
közép-ázsiai szolgált – sok tadzsikot tolmácsként alkalmaztak –, másrészt sokan
csatlakoztak a mudzsahedinekhez. Õk a háború után a militáns iszlám ideológiájá-
val felvértezve tértek vissza hazájukba. Azt mondhatnánk, hogy a fenti két esemény
– Irán és Afganisztán – tulajdonképpen meggyújtotta a radikális iszlám fáklyáját a
régióban.

Közép-Ázsia független államainak új identitás-keresésében kiemelt szerepet ját-
szott az iszlám. Több közép-ázsiai vezetõ, különösen Karimov üzbég elnök, töré-
keny és veszélyes egyensúlyt próbált kialakítani a szekuláris rendszer és a politikai
iszlám között.3 A függetlenné vált államokban ezrével épültek az új mecsetek és val-
lásos iskolák, ezeket fent kellett tartani és megfelelõen képzett személyeket kellett
találni, amit csak külföldi, fõleg szaúdi segítséggel lehetett megvalósítani.

A rövid bevezetõ nem lenne teljes, ha nem ejtenénk néhány szót a tadzsik polgárhá-
borúról. A háború jól szimbolizálta a politikai iszlám növekvõ hatalmát. A tadzsik
konfliktus gyökerei egyértelmûen regionális-etnikai eredetûek A szovjet rendszer bu-
kása után egyértelmû volt a Iszlám Reneszánsz Pártjának szerepe, Akbar Tura-
jonzoda a mai napig is a politikai iszlám szimbolikus figurája a régióban.4 A tadzsik
konfliktus jó ürügy volt a régió szekuláris kormányainak, hogy fellépjenek a helyi
iszlamista erõk ellen, fõleg Oroszország lépett fel erõteljesen. A régió szinte minden
kormánya nyíltan elkezdte támogatni a Rakhmonov-féle dusambei mérsékelt isz-
lám mozgalmat, amely iszlamista lázadóknak nevezte a tadzsik felkelõket.

Cikkemben a jelen eseményeinek elemzése helyett megpróbálom komparatív
módszerekkel vizsgálni a régió iszlám mozgalmait. Több kitûnõ elemzés született
például a „moszlim testvériség” mozgalom kialakulásáról, amely fõleg Egyiptom-
ban és Szíriában terjedt el. Szintén fontos elemzések születtek az algériai FIS moz-
galom szociológiai alapjairól is. A társadalmi beágyazottság kérdése érdekes Kö-
zép-Ázsiában is, mert a szovjet univerzális szociális és egészségügyi ellátás
összeomlásával óriási mozgástere van a szociális demagógiának a régióban. A nö-
vekvõ lakosság, a gyengülõ gazdasági növekedés és a mindent átható korrupció vi-
szonyai között nem meglepõ, hogy egyre népszerûbb lesz a radikális iszlám.

Kitekintés

A tanulmány fõ témája a Fergana-völgy. Az alapvetõ kérdés az, hogy ez az alapvetõen
többnemzetiségû régió miképpen vált a politikai iszlám bölcsõjévé, és miért támogat-
ja a helyi üzbég lakosság a radikális politikai iszlámot, és miért harcol a helyi lakosság
az iszlamista párt ellen? Ez a kérdés azért is érdekes, mert nincs történelmi magyará-
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zat a fenti tényre.5 Hogy megtaláljuk a választ erre a dilemmára, valószínûleg
messzebbrekelltekintenünkmintKözép-Ázsia.

A konfliktus megértéséhez meg kell vizsgálnunk az államiság kérdését. Nem két-
séges, hogy Üzbegisztánt és a polgárháború elõtti Tadzsikisztánt regionális szinten
erõs, centralizáló államnak kell tekinteni. A szociológia elméletek alapján, ha egy
etnikai csoport az erõs állam vesztesének érzi magát, ideológiát keres, amellyel vé-
dekezhet az állami elnyomás ellen. Legtöbbször a nacionalizmus vagy önrendelke-
zés, de sokszor a vallás jelszavával lázadnak a központi hatalom ellen. Sokszor
össze is keverednek ezek az ideológiák. Sok mohamedán országban (Törökország,
Algéria, Egyiptom) az iszlamista csoportok a társadalmi elégedetlenséget kihasz-
nálva szociális, illetve oktatási szolgáltatások nyújtásával szereztek híveket.6 Sok-
szor ezek a mozgalmak külföldrõl is kapnak segítséget céljaik eléréséhez.

A legtöbb elemzõ az iszlamista csoportok megjelenését legtöbbször a szociális
elégedetlenséggel és a regionális-etnikai megosztottsággal próbálja magyarázni.
Ezekkel jól meg lehet érteni, hogy miképpen erõsödött meg az „iszlám testvériség”
mozgalom Egyiptomban és Szíriában, a FIS Algériában és a refah Partesi Törökor-
szágban. Véleményem szerint ezek a megközelítések is alkalmazhatóak Közép-
Ázsiával kapcsolatban, azzal a kitétellel, hogy a posztszovjet örökség megváltoztat-
hat néhány paramétert.

Egyiptom és Algéria tekintetében például kiemelt szerepet játszott a szegénység
és szociális elégedetlenség. Az egyiptomi Sayyid Qutb például azt vallotta, hogy az
ország vezetõi ugyan moszlimok, de jahiliyyahs-nak, azaz elnyomóknak tekintette
õket, akik a nyugati dominancia helyi képviselõi. A dependencia-elméletek „mosz-
lim verziója” szerint a moszlimok csak az iszlám törvényeken alapuló államban sza-
badulhatnak fel bármilyen földi elnyomástól.

Az iszlamista mozgalmak tapasztalata az volt, hogy a szekuláris állam ellen, ame-
lyet támogat a hadsereg és a hivatalos média, reménytelen a harc. Ehelyett helyi szo-
ciális és oktatási kezdeményezésekkel – vallásos iskolák, népkonyhák stb. – alulról
kezdték harcukat az állam ellen. Részt vettek az állam által rendezett sokszor álvá-
lasztásokban is. Algériában például a FIS úgy vált fontos politikai erõvé, hogy meg-
nyerte az önkormányzati választásokat, és az általa vezetett önkormányzatok jobban
mûködtek, mint a szekuláris erõk által ellenõrzött helyi hatóságok.7 A megváltozott
demográfiai helyzet is kedvez ezeknek a mozgalmaknak. Az alapvetõen fiatalok ál-
tal dominált korfa alapján nem meglepõ a tömeges fiatal munkanélküliség. Sokszor
ez elérte, vagy meg is haladta az 50 százalékot. A szegénység nem magyaráz meg
azonban mindent. Algéria, Törökország és Üzbegisztán erõs szekuláris államok,
amelyeknek mindenki számára elérhetõ oktatási rendszerük van. Az ebbõl a rend-
szerbõl kikerülõ egyének, nemcsak relatíve mûveltek, hanem igen magasak az elvá-
rásaik is. Az elmélet, miszerint az iszlamista mozgalmak alapját „mûveletlen falusi-
ak” képezik, egyszerûen nem igaz. Ezek a többnyire diplomás egyének nemcsak új
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politikai-morális rendet, hanem új gazdasági rendet is javasolnak. Az „iszlám gaz-
daság” programja általában nincsen pontosan kifejtve, de a szegénység csökkenté-
sére összpontosít, ám nem utasítja el a magántulajdont.8

Nem minden esetben ilyen egyértelmû a szegénység és szociális elégedetlenég
szerepe. Raymond Hinnebusch behatóan vizsgálta például a „moszlim testvériség”
mozgalmának terjedését Szíriában. Állítása szerint az Asszad-rendszer ellen fellépõ
radikálisokat a gazdag szunnita középosztály finanszírozta.9 Ezek a csoportok azért
finanszírozták a radikális moszlim mozgalmat, mivel nem fogadták el az Asszad-
rendszer korrupcióját és bezárkózó külpolitikáját. A „moszlim testvériség” mozga-
lom zászlaja alatt egyesült a szír elnök minden ellenfele, akit, mivel az Alawi-szekta
tagja volt, úgy is eretneknek tekintettek. Ezt jól bizonyítja Hama 1983-as bombázá-
sa, amikor a jómódúak által lakott belvárost bombázta Asszad hadserege.

Közép-Ázsia valósága vagy valóságai?

A függetlenség óta eltelt idõszak egyértelmûen bizonyítja, hogy a radikális iszlám
komoly politikai erõ Közép-Ázsiában. Sok azonban a kérdõjel is. Mennyire erõsek
valójában ezek a mozgalmak? Ki támogatja õket külföldrõl? Ha nincs egységes isz-
lám mozgalom a régióban, milyen a különbözõ helyi mozgalmak egymáshoz való vi-
szonya?Miavégsõpolitikaicéljuk?

A fenti kérdésre adott válaszok nagyban függenek az adott elemzõtõl. Valószínû-
leg azok tartják legnagyobbnak az iszlám veszélyt, akik legjobban bíznak a szeku-
láris államban. Mások jóval óvatosabbak; igaz, hogy sok iszlám aktivista túlértékeli
az adott mozgalmak erejét, de például a tadzsik radikális Ali Akbar Turajonzoda azt
állítja – polgárháború elõtt és után is –, hogy Tadzsikisztánban a következõ 50 évben
nem lehet bevezetni az iszlám törvényeket.

Közép-Ázsiában a politikai iszlámot legjobban úgy lehet definiálni, hogy az adott
csoport miképpen vélekedik a vahabitákról. A hivatalos magyarázatok szerint az
igazi vahabita rendet a mostani szaúdi rendszer képviseli, habár az 1979. novemberi
terrortámadásokban jelentkezõ csoport egy radikálisabb vahabita rendet szeretett
volna elérni.10

Közép-Ázsiában a vahabita jelzõ az igazi iszlám szinonimájaként használt; széle-
sebb értelemben a politikai iszlámot nevezik így. Még az orosz sajtó is ezt a termi-
nust használja, nem kétséges, hogy a hivatalos üzbég és tadzsik nyelvezetet átvéve.
Szórványosan ugyan, de vannak követõi ennek az irányzatnak Közép-Ázsiában.
Néhány vahabita menekült letelepedett a Fergana-völgyben, Osh és Jalal-abad kör-
nyéken. Õk saját mecseteket és vallási iskolákat alapítottak. Többen Afganisztán-
ban tûntek fel, míg mások a tadzsik iszlamisták oldalán harcoltak. Van bizonyíték
arra is, hogy fõleg szaúdi és pakisztáni támogatással épült mecsetek és madrasszák
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környékén tûntek fel Üzbegisztánban, de itt az üzbég kormány erõsen ellenõrzi eze-
ket az erõket.11

A régió iszlamista mozgalmait nem lehet értelmezni anélkül, hogy válaszoljunk a
következõ kérdésekre: Milyen hatással volt a szovjet, illetve a korai posztszovjet
rendszer a régióban már korábban létezõ etnikai, regionális és vallási törésvonalakra?
Milyen hatással volt az új államok „államépítõ” projektje ezekre a törésvonalakra?

A Tadzsikisztán meglévõ vallási és etnikai különbségek igen jól dokumentáltak,
és ma már szinte minden elemzõ egyetért, hogy a polgárháborút nem lehet értelmez-
ni a törzsi törésvonalak ismerete nélkül.12 A szovjet uralom természetesen hozzájá-
rult a fentrõl irányított „tadzsik” identitás létrejöttéhez. A belsõ határok meghúzását
is e projekt alá rendelték. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a szovjet periódus
tadzsik politikáját olyan csoportok dominálták, akik a Fergana-völgy északi részé-
bõl származtak. A csoport hatalmát az biztosította, hogy a helyi betelepített orosz
elemek segítségével kordában tartották a politikai iszlám terjedését. Az „afganisztá-
ni szovjet kaland” idején igencsak felerõsödött a moszlimellenes rendcsinálás.
A kommunizmus bukása után a privilegizált kapcsolatok miatt a Fergana-völgy ta-
dzsik részének életszínvonala jóval magasabb, mint az Üzbegisztánhoz, illetve
Kirgizisztánhoz tartozó részeké.13

A szovjet uralom összeomlása tragikus következményekkel bírt a helyi oroszba-
rát tadzsik elit számára. A peresztrojka és glasznoszty éveiben a déli tartományok la-
kossága egyre erõsebben kérdõjelezte meg egyeduralmukat. Az állami javak elosz-
tása körüli konfliktus igen hamar ideológiai színezetet kapott. Az északi csoportok
és a velük szövetséges déli Kulyab tartomány vezetõi büszkén nevezték magukat
kommunistának, míg a déliek iszlám-demokrata ellenzéknek nevezték magukat.14

A véres polgárháború a legtöbb elemzõ szerint nem az ideológiai különbség miatt
tört ki. A jelenleg is folyó békefolyamatban a felek igen gyorsan elfelejtették koráb-
bi ideológiai nézeteiket.15 Sajnos egyes nyugati, illetve orosz elemzõknek köszön-
hetõen sokan „törzsi” háborúként értelmezték a polgárháborút, ezzel mintegy azt ál-
lítva, hogy tulajdonképpen egy „nagy vérbosszúról” volt szó.16

Érdekes, hogy Üzbegisztán legalább annyira megosztott etnikailag és törzsileg,
mint Tadzsikisztán, mégis jóval kevesebben foglalkoztak vele. Legalább négy ok
miatt van ez így. Elõször is Üzbegisztánban, Tadzsikisztántól eltérõen, a politikai
hatalom körbejárt a különbözõ régiókból származó vezetõk között.17 Másodszor,
Karimov uralma alatt az erõs cenzúra miatt igen kevés igazi információ jelent meg
az országról. Harmadszor, Karimovnak erõs hatalmi bázisa volt Taskentben és Sza-
markandban, és igen sikeresen osztotta meg a különbözõ etnikai és helyi eliteket, és
igazából nem volt igazi ellenzéke. Negyedszer, a régióbeli események miatt a politi-
kai iszlám elleni küzdelem folyamatosan napirenden volt, és nem volt lehetõség re-
gionális stratégiák kialakítására. Emiatt a Fergana-völgy magát vesztesnek érzõ elit-
je nem került a hatalom közelébe.
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Nehéz bizonyítani, de helyi interjúim alapján kiderült, hogy van kapcsolat a radi-
kális iszlamisták és a hatalmat Karimov elõtt gyakorló Fergana-völgyi, különösen
namangani elit között. Karimov elnök valószínûleg okkal feltételezi, hogy a Fer-
gana-völgyi radikálisok kapcsolatban állnak az afgán talibánokkal, de ez nem ma-
gyarázza meg, hogy miért voltak annyira beágyazva ezek a csoportok a polgárhábo-
rú elõtt. Karimov autoriter rendszere a mérsékelt szekuláris ellenzéket is áttolta az
iszlamisták táborába. Különösen a Karimov elleni merényletkísérlet óta a hivatalos
Üzbegisztán minden ellenzékit vahabita elenállónak bélyegez meg. Ebben a logiká-
ban már odáig jutottak, hogy a korábbi elnökválasztáson egyedül engedélyezett el-
nökjelöltet, Muhamemed Solihot is azzal vádolják, hogy csecsen terroristákat tobo-
roz, hogy megöljék Karimovot.18 Karimov rendszere az egyre erõsödõ iszlamofóbia
miatt minden ellenzékit az iszlamista ellenzék ernyõje alá sodor, nem véletlen, hogy
a polgárháború óta az ellenzék fõ ereje az Iszlám Reneszánsz Pártja. Szíriában is va-
lami hasonló történt, amikor a szunnita középosztály csatlakozott a „moszlim test-
vériség” mozgalmához az elnyomó Asszád-rendszer ellen. Elemzõk szerint a Kari-
mov ellen elkövetett merényletet sem az iszlamisták szervezték, hanem sokkal in-
kább az elnök környezetében kell keresni a felbujtókat.

Tadzsikisztán és Üzbegisztán után érdemes röviden megvizsgálni Dél-Kirgízia
helyzetét, mivel az itteni események kihathatnak az egész Fergana-völgyre. A kirgiz
államiság gyöngesége miatt valószínûleg itt van legkönnyebb helyzetben az isz-
lamista mozgalom. A kirgiz hatóságok akciói ellenére egyes körzetekben, fõleg Osh
és Jalal-abad környékén több mecsetet és madrasszát ellenõriznek a vahabita cso-
portok. Az Üzbegisztánból Kirgizisztánba menekült radikálisok miatt állandó az üz-
bég–kirgiz feszültség. Az elõbb említett létesítményeket kizárólag üzbégek látogat-
ják, és a kirgiz hatóságok szeretnék elkerülni az etnikai villongásokat a két
népcsoport között. Így valójában igen nehéz helyzetben van a kirgiz kormány.

Következtetések

A közép-ázsiai mohamedán közösségek igen különbözõek. Beszélhetünk például
maláj iszlámról vagy marokkói iszlámról, de ez nem jelenti azt, hogy Malajzia és Ma-
rokkó nem része az egyetemes moszlim világnak. Ez igaz Közép-Ázsiára is, a helyi
jellegzetességek ellenére ezek a csoportok részei az egyetemes iszlám közösségnek.19

Elemzésem szerint Üzbegisztán és Tadzsikisztán jó úton halad abban az irányban,
hogy olyan államok legyenek, amelyek moszlim többségûek ugyan, de nem iszlám
teokráciák. Az államépítés egyik meghatározó eleme a radikális iszlamisták elleni
harc. Ha a gazdasági helyzet nem javul és növekszik a fiatalok munkanélkülisége, a
radikális mozgalmak jó táptalajra találhatnak a két országban és Dél-Kirgizisz-
tánban. Emellett a törzsi illetve regionális megosztottság, fõleg a fergana-völgyi elit
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kizárása a hatalomból szinte törvényszerûen elvezethet az iszlamisták és a helyi
szekuláris elitek szövetségéhez. A tadzsik békefolyamat meg fogja mutatni, hogy a
helyi szekuláris elitek mennyire képesek együttmûködni egymással. Még fontosabb
talán, hogy Rakhmonov tadzsik elnök, hagyományos, Kulyabi tartományból érkezõ
támogatói mellett tesz-e gesztusokat más etnikai csoportoknak. Végül, de nem utol-
sósorban fontos, hogy milyen szerepet fognak játszani a külsõ erõk. Mennyire fog
beavatkozni Oroszország, és mennyire fognak mozgolódni a különbözõ afgán cso-
portok.

Közép-Ázsia mohamedánjai – különbözõségükben – részei az univerzális iszlám
közösségnek. Természetesen a posztszovjet örökség nem tûnt el nyomtalanul. A dok-
triner ateista sztálini rendszer öröksége egyedülálló az iszlám világban, habár
Nasszer Egyiptoma vagy Atatürk Törökországa érdekes összehasonlítási alap lehet.
Azt sem lehet elfelejteni, hogy az ateizmust Moszkvából oktrojálták Közép-Ázsiá-
ra, amíg a fent említett vezetõk Nyugatról vették modernizáló ideológiájukat, de ha-
zájukban hõssé váltak.

A komparatisztika szempontjából fontos megjegyezni, hogy az iszlamista moz-
galmak belsõ koherenciája a legtöbb esetben igen esetleges. Nem létezik „archeti-
pikus” iszlamista mozgalom. Ez figyelhetõ meg például Afganisztánban, ahol a
szovjeteket legyõzõ mudzsahedin mozgalmat támadja a talibán mozgalom. Ismét
Afganisztánból érkezik a példa, hogy polgárháború dúl az északi tadzsikok és üzbé-
gek és a déli pastu törzsek között. Az iszlám mozgalmak közötti különbségek felvá-
zolását nem segíti a tény, hogy a hivatalos üzbég állami propaganda minden moz-
galmat a vahabita címke alatt csoportosít.

Milyen jövõ elõtt állnak akkor az iszlám mozgalmak Közép-Ázsiában? A közel-
keleti tapasztalatok alapján, ha tovább folytatódnak a gazdasági és szociális problé-
mák és nem találnak munkát az iskolákból kiáramló fiatalok, akkor növekedhet az
iszlamista mozgalmak társadalmi támogatottsága. De e mozgalmak gyenge belsõ
koherenciája miatt nem lehet biztosra venni hatalomra jutásukat. A másik nyitott
kérdés, hogy vajon állandósul-e a mérsékelt szekuláris ellenzék taktikai szövetsége
az iszlamistákkal.

Tadzsikisztánban valószínûsíthetõ, hogy a relatíve szabad választásokon középtá-
von marginalizálódik majd a radikális iszlamista ellenzék. Ha a jelenlegi hatalom
hajlandó lesz koncessziókat adni a hagyományos hatalmi bázisán kívüli csoportok-
nak, például a volt miniszterelnöknek, Abdullojanovnak Észak-Tadzsikisztánban,
akkor elindulhat valamiféle párbeszéd a szekuláris erõk között.

A békefolyamat eddigi története alapján az is elképzelhetõ, hogy a mérsékelt
iszlamisták érdekeltek lesznek a folyamat eredményességében, és középtávon ki-
alakulhat egy stabil állam Tadzsikisztánban. A mérsékeltek leválása az iszlamista
mozgalomról természetesen azt is jelentheti, hogy a radikálisok még radikálisabbak
lesznek és nem zárható ki a politikai erõszak kiújulása sem.
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Üzbegisztánban a Karimov-rendszer túlzott erõszakossága majdnem biztos, hogy
kiváltja az iszlám radikálisok erõs reakcióját. Néhány, fõleg Namagan tartomány-
ban tevékenykedõ csoport, például az Adolat, már az 1990-es években is bizonyítot-
ták, hogy jóval erõszakosabbak, mint az Iszlám Reneszánsz Pártja (IRP). De az a tény,
hogy Karimov elnök betiltotta az IRP-t, az iszlám aktivistákat az illegalitás felé
nyomta, és nincs esély a mérsékelt iszlám erõk megerõsödésére. Sõt, a Karimov el-
len elkövetett merénylet óta az elnök minden ellenzéket betiltott, és így még a mér-
sékelt világi ellenzék is kénytelen volt taktikai szövetséget kötni az iszlamistákkal.
Emellett ugyan nincs mély gazdasági válság Üzbegisztánban, de a Fergana-völgy
nem élvezi a gazdasági növekedés eredményeit, és itt a legbrutálisabb a rendõrségi
fellépés is. Ha a helyi mecsetek és madrasszák képesek lesznek ezt a szociális elége-
detlenséget kihasználni, akkor nem kétséges, hogy az iszlamisták megerõsödhet-
nek.

A fenti elemzés alapján világos, hogy a politikai iszlám erõs és expanzív erõ lesz
Közép-Ázsiában. A helyi mozgalmak ereje nagymértékben fog függeni az adott ál-
lamok belsõ erõviszonyaitól és a régióban jelen lévõ külsõ erõk (Irán, USA, Orosz-
ország, Törökország, Afganisztán, Pakisztán) fellépésétõl.

(A szöveg eredetije a Political Islam and Conflicts in Russia and Central Asia, CA and CC Press, AB
Publishing House, Lulea, Sweden címû könyvben jelent meg. Köszönjük a szerkesztõnek, Murad
Jeszenyovnak az újraközlési jogot.)

Fordította: Kendeffy Áron
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