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ــــــــــسرمقاله
چند نکته اساسی در مورد
رئیس جمهوری فقید ازبکستان
محمدرضا هویدا
روز گذشته ،جنازه اسالم کریموف رئیس جمهور فقید ازبکستان
با حضور صدها تن از شــخصیت های سیاسی ،مذهبی ،فرهنگی و
اجتماعی ازبکستان و جهان در شــهر سمرقند زادگاه او به خاک
سپرده شد .افغانســتان در عالی ترین ســطح ،با حضور رئیس
جمهوری در مراسم تدفین اسالم کریموف اشتراک نموده و نشان
داد که به رهبری ،کارکرد ها و شــخصیت او احترم ویژه ای قایل
است.
کریموف از جمله شخصیت هایی است که دوستان و دشمنان زیادی
دارد .در عین حال او شخصیتی است که دوستان و دشمنان او در
چند مورد از ابعاد شخصیتی و کارکردهای او وحدت نظر دارند:
اول :او در سال  1990به ریاســت جمهوری ازبکستان رسید و در
سال  1991استقالل ازبکستان را اعالم کرد .از آن زمان تاکنون او
در چند انتخابات دیگر ریاســت جمهوری ازبکستان برنده شده و
رئیس جمهور ازبکستان بوده است .در کشوری مثل ازبکستان که
تنوع قومی و زبانی و  ...همانند دیگر جمهوری های آسیای مرکزی
و افغانستان ،زمینه های بروز اختالف و شکاف های گوناگون را در
خود جای داده است ،او با قدرت و جدیت توانسته جامعه ازبکستان
را متحد و یک پارچه نگهدارد.
دوم :ازبکستان از جمله کشورهایی است که پتانسیل افراط گرایی
مذهبی در آن فعال بوده و حرکت های تندروانه در آن نیز ســابقه
داشته است .بخش هایی از گروه های تندرو و تروریست فراری از
چنین گروه هایی حتی در مناطقی از افغانستان فعال بوده و دست
به اقدامات تروریســتی نیز می زنند .اســام کریموف با اقدامات
عاجل و کوبنده جلو هرگونه گســترش حرکات تندروانه مذهبی و
گروه های تندرو که در صدد انجام فعالیت های تروریســتی و ضد
ملی در ازبکســتان بودند را گرفته و از فعال شــدن شکاف های
مذهبی در جامعه ازبکستان جلوگیری کرد.
سوم :او پس از سال  1991ریاست جمهوری بر ازبکستان ،برای هیچ
یک از اعضای خانواده اش جایگاهی غیر قانونی قایل نشد و حتی
بر خالف انتظار و تصور عــده ای ،از نزدیک ترین اعضای خانواده
اش برای کرسی ریاست جمهوری و بعد از خودش نه نامی برد و نه
حمایت کرد .این امر نشان داد که او فقط به ازبکستان می اندیشید
و می تواند الگوی باشــد برای بسیاری از رهبران و شخصیت های
سیاسی که منافع ملی را بر منافع شخصی مقدم دارند و داعیه وطن
دوستی را در عمل پیاده کنند.
چهارم :ازبکســتان یکی از کشــورهای بزرگ و مهم همســایه
افغانستان اســت .ازبکستان در زمان ریاســت جمهوری اسالم
کریموف برای افغانســتان فراتر از یک کشور همسایه بوده است.
ازبکستان تحت ریاست اســام کریموف در شرایطی سختی که
جنگ ای داخلی بر بخشهای وســیعی از افغانستان سلطه یافته
بودند ،با کمک های وســیع و گوناگون و با حمایت های همه جانبه
از مردم افغانســتان حمایت کرد .ازبکستان پس از استقرار نظام
دموکراسی در افغانســتان نیز در صف کشورهای دوست و کمک
کننده به افغانســتان قرار داشــته و دارد .افغانستان همیشه از
سیاست ای دوستانه و از کمک های موثر دولت ازبکستان مستفید
شده است.
پنجم :ازبکســتان در گذشته تاریخی در مســیر راه ابریشم قرار
داشــته و شهرهای مهم آن چون ســمرقند و بخارا و  ....نام های
درخشــانی در تاریخ و تمدن منطقه  -که افغانستان نیز جزئی از
آن است -دارند.
راه ابریشــم در دو جهت (اقتصادی و فرهنگی) برای مردم منطقه
حایز اهمیت بوده و هســت .ازبکســتان تحت ریاست جمهوری
اســام کریم اف ،هم از نظر روابط اقتصادی -که می تواند احیاگر
راه ابریشم باشد -و هم از نگاه روابط فرهنگی ،روابط مستحکمی
با افغانستان داشته است .به باور کارشناسان بیش از هفتاد درصد
مواد سوختی مورد نیاز افغانســتان از ازبکستان تامین می شود.
در عین حال با افتتاح پل دوســتی که بر فراز دریای آمو ساخته
شده ،و دو کشور افغانستان و پاکستان ره به هم وصل کرده است،
فصل نوینی در روابط اقتصادی دو کشور و افغانستان به کشورهای
آسیای میانه باز شده است.
در پایان باید گفت که راهی را که اســام کریموف به عنوان رئیس
جمهوری ازبکستان در قبال افغانســتان پیموده است ،آشکار و
روشن است .صلح ،دوســتی ،احترام مقتابل ،همکاری های وسیع
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی و تالش برای پیروزی بر مشکالتی که
در راه است .مردم افغانستان آرزو دارند که این راه پس از او نیز با
قاطعیت ادامه یابد.

دستاوردها و خالءهای حکومت رئیس جمهورغنی
بعد از انتقــاد تند عبداهلل عبداهلل ،رئیس
اجرائیه حکومت وحدت ملی از اشــرف
غنی ،رئیس جمهور سلســله دیدارهای
میان این دو رهبــر حکومت وحدت ملی
صورت گرفته اســت .براســاس اعالمیه
ریاست اجرائیه دو طرف بر اجرایی کردن
توافقنامه سیاسی دو ســال پیش توافق
نموده اســت .با این حال ،دیدارهای دو
طرف مانع پردازش رســانهها به مشکالت
درونی حکومت نشده است؟ پرسش اینجا
است که مشــکل در کجا است؟ با وجود
 18ســاعت کار رئیس جمهور؛ چرا کشور
همچنان در بحران به ســر می برد؟ چرا
وضعیت اقتصادی و امنیتی کشــور بهبود
نمی یابد؟ در نوشتار کنونی این مسئله را
به بررسی می گیرم.
اول؛ بخش از مشــکالت به کاهش کمک
های بین المللی و خروج نظامیان خارجی
از کشــور بر می گردد .در دوران حکومت
حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشین کشور
میلیاردها دالر به افغانســتان ســرازیر
شــد .این کمک های بین المللی در کنار
نظامیان خارجی و موسســات بین المللی
باعث ایجاد شــغل در کشــور شده بود.
کاهش کمک ها ،خــروج نظامیان خارجی
و بسته شدن بسیاری از موسسات موجب
شد که بسیاری از شهروندان کشور شغل
خود را از دست بدهد .همین مسئله سطح
نارضایتــی از حکومت را باال برد .در مدت
دو سال گذشته ،غنی اگر چه موفق نشده
است که شــغل ایجاد نماید و شهروندان
کشور را صاحب شغل نماید اما ،تالشهای
بــه منظور جلب کمک هــا و حمایت بین
المللی انجام داده است .او موفق به حفظ
نیروهای باقی بین المللی در افغانســتان
شده است .در عین حال ،کشورهای عضو
ناتو و کشورهای شــریک ناتو متعهد به
حمایت افغانستان شده است.
در  15ســال گذشــته که میلیاردها دالر
به افغانســتان آمد اما ،هیچ کار زیربنایی
صورت نگرفت .فقــدان زیربنا در بخش
اقتصادی ،زراعت باعث شــد که اقتصاد
کشور آسیب پذیر باقی بماند .آسیبهای
را که در عرصه اقتصادی و در بســیاری
از بخشهای دیگر شــاهدیم ناشــی از

رحیم حمیدی

ناکارآمدی حکومت قبلی است.
رئیس جمهــور کرزی به جــای توجه به
زیرساختها و زیربناها بیشترین تالش را
نمود تا رهبران جهادی و سران قومی را از
خود راضی نگه ندارد و نگذارد تا نارضایتی
اینها منجر به وخیم شــدن کشور گردد.
این روش سیاســت حامد کرزی بود .در
بســی موارد ،او پولهــای هنگفتی را به
سران جهادی داده اســت تا آرام بگیرد
و در برابر او جبهه گیــری ننماید .توزیع
پول و امکانات میان رهبــران جهادی و
سران قومی باعث باال رفتن توقع آنها از
حکومت و رئیس جمهور شــده است .این
رهبران و ســران قومی اکنون نیز انتظار
دارد که رئیس جمهــور ماهانه مبلغی به
عنوان خرج و مصارف سفره آنها بپردازد.
غنی امــا ،روش متفاوت از حامد کرزی را
در پیش گرفته اســت .او نه تنها حاضر به
پرداخت پول به رهبران و ســران قومی
نیست بلکه در بســیاری موارد حاضر به
مالقات با سران و رهبران جهادی نیز نمی
باشــد .زیرا ،او بر این باور اســت که این
افراد بانی ویرانی و بربادی کشــور شده

است .نارضایتی کنونی تا حدی ریشه در
همین مسئله دارد.
زمانی که عبداهلل عبداهلل ،رئیس اجرائیه
از غنــی انتقاد نمود رهبــران جهادی و
ســران قومی از او اعالن حمایت نمود.
او با رهبران زیــادی جهادی دیدن نمود
و برنامه های خود را با آنها شریک نمود.
این نشــان می دهد کــه مخالف رئیس
جمهور ســران و رهبران قومی و جهادی
اســت .بنابراین ،توزیع پــول و امکانات
حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشین کشور
میان رهبران جهادی و سران قومی باعث
شده است که اکنون این رهبران و سران
قومی همان انتظار را از غنی داشته باشد.
غنی وقتی پاسخ به انتظار بیجایی آنها
نمی دهد صدای اعتــراض را بلند نموده
است.
دوم؛ رئیــس جمهور غنی طــرح ها و
برنامههای خوبی در عرصه اقتصادی ارائه
نموده است .اما ،برنامهها و سیاستهای
او در کوتاه مدت منجر به بهبود وضعیت
نمی شــود بلکه در دراز مدت نتیجه می
دهد .بــه طور نمونه سدســازی ،تبدیل

افغانستان به کشــور ترانزیتی دو نمونه
ای است که نتیجه دراز مدت دارد .البته
زود اســت از موفقیت طرحهــا و برنامه
های اقتصادی رئیس جمهور ســخن به
میان آوریم .ولی چنین به نظر می رســد
کــه طرحهــای او در دراز مدت جواب
می دهــد .بنابراین ،خالء سیاســتها و
برنامههای که نتیجه آنی داشته باشد در
حکومت وحدت ملی خالی اســت .از این
جهت ،حل بحرانها یــا حداقل کاهش
نارضایتی مردم از حکومت نیازمند چنین
برنامه و سیاستی است که در کوتاه مدت
پاسخگویی نیازمندی مردم باشد.
ســوم؛ در بخش امنیت جــدا از اینکه
اســتراتژی وجود ندارد اراده کافی برای
ســرکوب و منکوب نمــودن طالبان نیز
دیده نمی شــود .عبدالرشــید دوستم،
معاون اول ریاســت جمهوری بارها گفته
اســت که طرح ســرکوب طالبان را به
شورای امنیت ملی ارائه نمودم اما ،طرح
رد شد .این نشــان می دهد که حکومت
اشرف غنی همانند حکومت حامد کرزی
ارادهای سرکوب گروه طالبان را ندارد .به

همین خاطر ،وضعیت امنیتی هر روز بدتر
می شــود .گروه طالبان قلمروی جنگ را
گسترش می دهد .رئیس جمهور غنی در
ســخنرانی خود در ششم ثور سال جاری
اظهار نمود کــه بخش از گــروه طالبان
همانند شــبکه حقانی دشمن ماست .این
تقسیم بندی به خوبی نشان می دهد که او
حاضر به سرکوب گروه طالبان نمی باشد.
دلیل این کار تا هنوز مشــخص نیســت.
ممکن نگاه قومی و قبیلهای غنی مانع می
شود و یا چشــم امید او به سیاست صلح.
به هر صورت ،مشــکل امنیتی ناشی از دو
مسئله فقدان اســتراتژی و اراده سیاسی
برای سرکوب گروه طالبان می باشد.
چهــارم؛ در بخش اصالحــات و مبارزه
با فســاد رئیس جمهور دســتاوردهای
داشته اســت .برخی افراد را از کمیسیون
اصالحات اداری برطــرف نمود و به جای
آن یک فرد تحصیل کرده را آورد .کمیته
تدارکات ملی را ایجاد نمود و بســیاری از
قراردادها را مورد بررســی قرار داد و از
فســاد در قرارداد وزارت دفاع ،داخله و
 ...جلوگیری نمود .اما ،رئیس جمهور نگاه
قومی به مبارزه با فساد دارد .شدیدا این
فکر بر رئیس جمهور غالب اســت که تنها
افرادی از قوم پشتون و غلزایی پاک است.
تا هنوز دیده نشــده است که او فردی از
دیگر گروههای قومی را در یک پست مهم
بگمارد .این نوع نگاه او مشکل ساز است.
بــا این حال ،دســتاوردهای غنی در این
عرصه قابل چشم پوشی نیست.
بنابراین ،ریشه نارضایتی رهبران و سران
جهادی و قومی بــه حکومت حامد کرزی
می رســد .خالء های کار غنــی در نوع
نگاه او به پدیده مبارزه با فســاد ،فقدان
سیاســت اقتصادی با نتایج کوتاه مدت و
اســتراتژی جنگی و فقدان اراده سیاسی
برای سرکوب گروه طالبان می باشد .با این
حال ،غنی شایســتگی و لیاقت حکومت
کردن را دارد .اگر مــا به خاطر نارضایتی
ســران جهادی و قومی او را متهم نماییم
کار ناثــواب نمودهایم .ما بــه فردی نیاز
داریم که دست سران جهادی و قومی را از
دست درازی به حکومت کوتاه نماید.

اهمیت و نقش فرهنگ درزندگی انسان و جامعه
قسمت دوم و پایانی

پارسونز با بیان سطوح مختلف جوامع اعم
از جوامع ابتدایی ،میانی و جوامع صنعتی،
نظام های موجود آنها را از یکدیگر جدا و
باز می شناســد .او معتقد است که جوامع
ابتدایی اغلب درگیــر اختالفات قومی و
طبقه ای هستند و نظام تولیدی آنها مبتنی
بر تولید کشاورزی یا شبانی است و جوامع
میانی نیز که بیشــتر نویسندگان آنها را
دولت های سنتی Traditional States
نــام نهاده اند (مانند مصر باســتان ،رم و
چین) با پیدایش خط و سواد و پیچیدگی
ارتباطات نسبت به جوامع ابتدایی ،روابط
سیاســی ،اقتصــادی و خانوادگی دچار
دگرگونی می گردند .رهبری سیاســی به
شکل تقسیمات حکومت توسعه می یابد.
( )۷در این دوره ســازمان دیوان ساالرانه

 کارتون روز

و مبادالت پولی و نظام قانونی دچار تحول
و تکامل می یابد .امــا جوامع صنعتی که
در طرح پارســونز در باالترین نقطه قرار
مــی گیرد وی معتقد اســت که در چنین
جوامعــی نظام های اقتصــادی و مذهبی
کامال از یکدیگر جدا شده و هر دو از نظام
حقوقی و نظام سیاسی متمایز گردیده اند.
این جوامع از طریق ارزش قائل شــدن به
نهادهای اجتماعی و گسترش صنعت بقای
برتری خود را تضمین و تأمین کرده اند.
کارل مارکس نیز در تبیین نظریات خود
از دگرگونیهــای اجتماعی به یک نوع با
نظریه های تکاملی اشــتراک دارد)۸( .
زیرا هردوی آنها عمــده ی دگرگونیهای
اجتماعی را ناشــی از کنش های متقابل
با محیط مــادی می دانند ،مارکس معتقد
است که جوامع بر مبنای یک زیرساخت
اقتصادی اســتوار هســتند که تغییر در
آن منجر بــه تغییراتی در روســاختها
(نهادهای سیاســی ،فرهنگی ،حقوقی و
…) می شود.
به عقیده ی او انســان ها به طور مستمر و
فعال به جهان مادی در ارتباط هســتند و
تالش برای تسلط بر طبیعت به شیوه های
گوناگون ســبب بوجود آمــدن نظام های
پیچیده تر تولیدی و گســترش نیروهای
تولیدی می شود .به نظر مارکس دگرگونی
اجتماعی فقط بــه عنوان یک جریان کند
پیشــرفت اتفاق نمی افتد ،بلکه به شکل
انقالب رخ می دهد .تغییرات در نیروهای
تولیدی در اثر این انقالبات دگرگون ساز،
تنشــهایی را در نهادهای دیگر روساختی
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پدیــد مــی آورد که اثر آن بــه عنوان
منازعات میــان طبقــات اجتماعی به
فروپاشی نهادهای موجود و یا گذار به نوع
جدیدی از نظم و نظام اجتماعی جدید می
انجامند )۹( .تــا در نهایت به نمونه عالی
و تکاملی جامعه یعنی سوسیالیسم ختم
می گردد.
دورکیم نیــز تحت تأثیر اندیشــه های
اسپنســر و کنت ،عالقه ی شــدیدی به
واقعیت های اجتماعی نشان می دهد اما
درباره ی ساختارها ،کارکردها و رابطه ی
اجزای مختلــف نظام اجتماعی و نیازهای
جامعــه نوعی نظریــه ی کارکرد گرایی
ســاختاری را مطرح می ســازد .و سعی
می کند تا با جدا ســاختن مفهوم علت
اجتماعــی و مفهوم کارکرد اجتماعی اوال
اجزای اورگانیسم اجتماعی را شناسایی و
آنها را بــه یکدیگر پیوند دهد .ثانیا بدین
طریق هرگونه دگرگونی در اجتماع را که
از دگرگونی یک جزء به دگرگونیهای دیگر
اجزاء ،توضیح دهد .در نظر این اندیشمند
و ســایر اندیشــمندان کارکــرد گرای
ساختاری ،نیاز جامعه و علت بوجود آمدن
یک ساختار از اهمیت ویژه ای برخوردار
اســت .از نظر اینان اگر مشخص شود که
یک ســاختار چگونه بوجود آمده است و
یا چرا چنین صورتی به خود گرفته است
می تواند اجزاء نظام را در تداوم عملکرد
کل نظام و نیز با سایر اجزای مختلف نظام
نقش آنها را دید که از این بررســی یک
حالت تعــادل و توازن را می توان در نظر
گرفت .بگونه ای که اگر این تعادل برقرار

نشود سراسر نظام دگرگون می گردد.
در نظر این طیف از اندیشمندان کارکرد
گرای ساختاری اگر جامعه به چهار پیش
نیاز نظام اجتماعی دست یابد بقاء و دوام
خود را تضمین نموده است.
تطبیق ،دســتیابی به هدف ،یکپارچگی
و نگه داشــت الگو این پیش نیازها می
باشند.
آبــرل در تحلیلهای خود معتقد اســت
که اگر این چهار شــرط در جامعه بوجود
نیایــد جامعــه ای باقی نخواهــد ماند.
نخســتین عامل به ویژگی های جمعیتی
مربوط می شــود .اگر جامعــه جمعیت
خود را از دســت بدهد بــه گونه ای که
ساختارهای گوناگونش از عملکرد بیافتد
این فروپاشــی حتمی خواهد بود .وجود
جمعیت بی تفــاوت تهدیدی برای جامعه
خواهد بود یا وجــود جمعیتی مهاجم و
تهدیدگر به گونه ای که حالت جنگ همه
علیه همه در داخــل جمعیت یک جامعه
بوجود آید نیز تهدیدی برای ادامه حیات
آن جامعه به شمار می آید .کشمکشهای
داخلی و کاربرد زور ،به قول آبرل نشــان
از تناقــض ذاتی آن جامعــه دارد)۱۰( .
بنابرایــن هر جامعه می بایســت بتواند
اوال با محیط خود از روشــهای برخوردی
مناســبی برخوردار باشــد ،ثانیا بتواند
نیازهای اساسی برای بقایش را (خوراک،
ســوخت ،مواد خام و …) را از محیط خود
به دســت آورد .که این رفع نیازها خود
مســتلزم وجود بازرگانی مناسب ،تبادل
فرهنگی ،ارتباطــات کافی و دفاع نظامی

شایســته در برابر هجوم دشمنان است.
اما مهم ترین نکته نظریات کارکرد گرایان
ساختاری تأکید بر نظام فرهنگی مشترک
جامعه اســت که می بایســت در جامعه
وجود داشته باشد .نظامی که برآیند نظام
مشترک ارزشــی افراد آن جامعه است.
مردم یک جامعه می بایست به یک شیوه
بنگرند تا با این وسیله به درجه ی باالیی
از صحت نائل گردنــد و پیش بینی کنند
که دیگران چگونه فکر و یا عمل خواهند
کرد .به عبارت دیگــر یک جامعه از این
نقطه نظر تنها زمانی اســتوار اســت که
کنش گران با جهت گیری های مشــترک
عمل کنند .زیــرا یک چنین جهت گیری
مشترک به انســان ها اجازه می دهد که
با آن چیزهایی کــه نمی توانند نظارت یا
پیش بینی کنند )۱۱( .نیز به شــیوه های
همسان برخورد کنند( .وحدت رویه) زیرا
این اشــتراک به حضور و پایبندی آنها به
ارزش ها در موقعیتهای اجتماعی مختلف
منجــر می گــردد .این نظــام فرهنگی
مشترک هدف های مشــترک را وضوح
بیشــتری می بخشد و از ســویی دیگر
روشــهای آن جامعه را برای دستیابی و
حتی نوع وسایل دستیابی به این اهداف
مشترک را مشخص می سازد .و طبق آن
نظام هنجاری متفق کارکرد دستیابی را به
عهده می گیرد .بدون تنظیم این وسایل
کســب اهداف و نظام هنجاربخش جامعه
دچار هرج و مرج ،بی هنجاری ،تضاد و بی
تفاوتی می شود.
بنابراین می توان چهار تکلیف اساسی هر
نظام را چنین برشمرد که بقای هر جامعه
در گرو آنها خواهد بود.
 -1تطبیق:
هماهنگ ساختن خود با موقعیت و محیط
و نیز هماهنگ ساختن محیط با نیازهای
خود.
 -2دستیابی به اهداف مورد نظر:
هــر نظام بــه دنبال اهدافی اســت که
کسب آنها ســبب افزایش اعتماد مردم و
تصویرگر آینده بهتر خواهد بود.
 -3یکپارچه گی و وحدت:
هر نظام می بایســت گونه ای عمل نماید
که روابط متقابل افراد با یکدیگر و اجزای
سازنده ی آن را تنظیم نماید.
 -4نگهداشت الگو:
یعنی هر نظام می باید با ایجاد یک الگوی
فرهنگی مشــترک انگیزه ها ،هنجارها
و ارزش هــای افراد را جهــت دهد و یا
آفریننــده و نگهدارنده ارزش های ایجاد
شده و مقبول افراد باشد.
منبع :کتاب طرح تحقیقاتی شهر اسوه
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