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 ترجمه و تتبع: غ. جانباز

 

 از پُست اش کنار رفت کستانیازب یمل تیامن ۀادار سیرئ
 

 (و دو پادشاه در اقلیمي نگنجند)
 .گرددیم هیف ارامختل اتیازبکستان نظر یمل تیامن ۀادار سیرئ یمورد عوامل، علل و عواقب برطرف در

کشور به  نیاشخاص در ا نیاز پُر قدرت تر یکیازبکستان(  یمل تیامن ۀاسبق ادار سیرئ گری)حاال د توفیعنا رستم
 نیدر ا تیحاکم یاز مراکز اصل یکیدر ازبکستان هنوز هم  یمل تیامن ۀاست که ادار یآور ادی. )قابل رفتیشمار م

  رود( یکشور بشمار م
 وفتیشد که عنا یگفته م یحت یزمان کیمتذکره را به عهده داشت.  ۀادار استیسال بالوقفه، ر( ۳3) توفیعنا رستم
 .جمهور اسبق ازبکستان( خواهد شد سی)رئ موفیاسالم کر نیجانش
" از توفیاعالم نمود که "اکه عنا ۳۱1۲ یجنور 31 خیبه تار فیایرضیازبکستان، شوکت م دیجمهور جد سیرئ
 .خواهد کرد فهیوظ یفایا یجمهور استیر یحقوق -یاسیمشاور در امور س ثیاش برکنار و منبعد منح فهیوظ
  .است دهیگرد نییتع توفیعنا نیجانش نمود،یم فهیوظ یفایازبکستان ا ارنوالڅ یلو ثیکه قبالً به ح فیعبدالله  اریاخت
طابق م دیبا یمل تیامن ۀشت که "ساختار اداراعالم دا توفیعنا یجمهور ازبکستان بالفاصله پس از برکنار سیرئ

  ".گردد میو تنظ اریمطالبات زمان ع
 تیکه ارتباط به امن یمذکور بخش ها ۀاعالم داشت که قرار است در ادار فیایرضیجمهور م سیرئ یمطبوعات دفتر
داد  تیمربوطه هدا یبا اقدامات فوق، در پشت پرده، به ارگانها یمواز فیایرضیگردد. م ضیکشور ندارند، تنق یمل

ن، . همزماندینما بیاداره باشد، ترت نیا یاساس فیوظا واهداف  ۀرندی" را که در برگیمل تیامن ۀتا طرح "قانون ادار
 یدرهاک یسلکم یۀو ترب میتقاضا نمود تا توجه خاص خود را به تعل یمل تیامن ۀمرتبط به ادار یمیاز مؤسسات تعل

  .مبذول بدارند هنیتعهد به م یجوان برمبنا
 دهیدمنقسم گر نهیآگاهان امور در زم اتینظر کنیشود، ل یشده م دهیداوطلبانه نام توفیعنا یاستعفا یسطح رسم در

  .دانندیآنرا مردود م گرانید کهیمؤافقت داشته، در حال یرسم تیبا روا یاست. عده ا
  :داردیم هیاار لیرا به شرح ذ توفیرستم عنا یاستعفا ت  یروا یمرکز یایآس لیصائب نظر مسا نکو،یپانکرات گوریا
قرار  یحد و مرز را در دستان خود متمرکز ساخته بود، او در مؤقف یازبکستان قدرت ب یمل تیامن ۀادار سیرئ"

ادر نبود به ق چکسیکنار برود؟! ه ایقدرت بماند  یقله ها نی: در باال ترردیبگ میتوانست مستقالنه تصم یداشت که م
ساده لوحانه خواهد بود  ن،یتوانستند. بنابر یداده نم انجام یبه ضد و یاقدام چگونهیاش ه نیبدهد. مخالف تیاو هدا

رکنار ب فهیبتوان به سهولت از وظ یو امکانات مال یتیامن – یاسیاقتدار س نهمهیرا با ا یکه شخص میریهرگاه بپذ
  ".اختس

: "در دیافزایازبکستان اشاره نموده م دیجمهور جد سیرئ ف،یایرضیم یدلچسپ لیاز خصا یراجع به برخ نکویپانکرات
 ۀاراش با اد فیقرار داشته، نامبرده در انجام وظا یجمهور استیقبل از انتخاب به ر فیایرضیم کهیهائ یتمام ُکرس

را حفظ  یو کار کیمناسبات نزد توفیو عنا فیایرضیم ن،یتنگاتنگ داشت. بنابر یازبکستان همکار یمل تیامن
 -یاسیس یها یدگیچیبا عمق تمام پ فیایرضیو هم م توفیخواهند داشت. هم عنا ازین گریکدینموده و مثل گذشته به 

  .آگاه اند یروزها با آن روربرو است بخوب نیکه ازبکستان ا یاقتصاد
 یر عالمأمو نیبود(، اول اتیح دیکشور در ق نیجمهور اسبق ا سیرئ موف،یقبل )هنوز اسالم کرمدتها  توفیعنا رستم
  .ازبکستان سخن بر زبان آورده بود یبود که از اصالحات در ساختار اقتصاد یدولت ۀرتب
کشور  یزراعت و مالدار ۀدر عرص یبحران تیدر مورد وضع یمل تیامن ۀاز گذارش محرم ادار نجایدر ا ستیکاف

  ".برپا کرد یادیز یگذارش در وقت و زمانش سر وصدائ نینام برد. ا
  .است نیاز باال به پائ یجیاصالحات تدر یسیپال قیطرفدار تطب فیایرضی: " مدر ادامه نکویپانکرات

گان ار گانهی یمل تیامن ۀداشته و ادار یساز یبه عصر ازیکه کشور شان ن کنندیدرک م یبخوب استمداریدو س هر
  ".دیتواند محاسبه نما یآن م یکشور باال دیجد یاست که رهبر یدولت
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در داخل کشور ندارد.  یگریهم کدام اتکاء د یبراست ف،یایض ریم ،یجمهور کنون سیباور صائب نظران، رئ به
ت جر به از دستواند من یم یحرکت و نیا د،ی" اتکاء نماری"غ یرویکدام ن یافزون بر آن، هرگاه او کوشش کند باال

هنوز هم در داخل نظام  توفی. مواضع رستم عنادداز دست دادن قدرت گر یهم و حت ایاوضاع و  یدادن کنترول باال
که او در رأس آن قرار  یمل تیامن ۀو اصالحات در ادار راتییکه تغ داندیاو م کنیمانده اند، ل یباق ریخدشه ناپذ

  .اند یداشت، ضرو
 تیاداره از صالح نیازبکستان قرار داشت و ا یمل تیامن ۀدر رأس ادار توفیکه رستم عنا ریسال اخ ستیب یط
اداره عرض وجود نموده اند. تمام دستگاه  نیدر ا دیاز مشکالت و عناصر زا ینامحدود برخوردار بود، انبوه یها

 .دارد ازیتا جنرال ن ادهیاز پ یو بهبود یبه پاکساز یمل تیامن ۀادار
به زنان  دست  یرا حت شیخو تیهو یکارت ها یبه عنوان زورنمائ یمل تیامن ۀادار نیمنسوب ریاخ یسالها یط

جار ت تیو رعب، آزار و اذ دی. تهددادندینشان م رسانند،یکشور خسته و سگرت بفروش م یها که در بازار یفروش
 ۀرا امروز هم به نام "مؤسس یمل تیامن ۀعلت تاجران ادار نیبگذار. به هم شیکوچک و متوسط را بجا نیو متشبث

 .نامند یتاخت و تاز بر ثروتمندان" م
 یاز تاخت و تازها ۳۱1۲ازبکستان در شروع سال  یمل تیامن ۀادار یبخشها نیمالقات با مسوول نیح فیایرضیم

 (یانه ا)رس یموضوع را همگان نیا توفیاجازه از خود رستم عنا افتیپس از در کن،یآور شده بود. ل ادیمتذکره 
 ۀاردر اد یجد راتییتغ د،ی: " آماده باشو واضح را رساند نیمع امیبه مادونان خود پ بیترت نیبد توفیساخت. عنا

 شیآن افزا نیمنسوب انیدر م یریپذ تیشود، و سطح مسوول یم یاداره پاکساز نیدر راه بوده، صفوف ا یمل تیامن
 .افتیخواهد 

او  کاهد،یبه شدت م توفیرستم عنا یرویشکر و مشکل گرده ها از ن یماریب کهی"از آنجائ نکویپانکرات یقول آقا به
اعتراف نموده بود که اصالحات مورد  یخصوص یسال قبل بند بست ترک مقام خود را گرفته بود، و در گفتگو کی
  ".انداخت واهندبه راه خ یگریازبکستان افراد د یمل تیامن ۀرا در ادار ازین

 یمطمئن م یااتک فیایرضیم یالسابق برا یمهره در ازبکستان کماف نیپُر نفوذ تر ثیمنح توفی: "عنانکویپانکرات
به روند  داشته و یغاتیتبل ریتأث یمل تیامن ۀادار استیاش از ر یریبه آن باور است که کناره گ توفیباشد. خود عنا

  .برد یدر خارج باال م راکشور  تیثیاصالحات در داخل ازبکستان کمک نموده و ح
 یکیا ب رمنصفانهیرا احتماالً غ توفیعنا شد،یاندیتر م کیموکراتیکه د یمخصوصاً آن بخش کستان،یازب ۀعام اذهان
ان خاطر نش کیازب ۀبخش از جامع نیکند. ا یم سهی"* مقاایریب ینتی"الور نیستال ۀدور یچهره ها نیرحمتر یاز ب
  .است زبکستانا یتازه برا یدواریام توفیرستم عنا یسازد که برکنار یم
پشت پرده و  ریکه دست راست "مستبد" و وز یفرد یدوم برکنار یدواریاول، مرگ "مستبد" بود، و ام یدواریام

  ".رسد یبه نظر م کیدرامت تیشد. بدون شک که انکشاف اوضاع نها یدربار محسوب م ۀهرکار
و اصالحات در  یدولت تیمقتدر امن ۀادار یباعث قانومند ساز توفیعنا ی: برکنارروشن است زیچ کی نهمه،یا با

  .گرددیم کستانیازب ینظام یو حت یاقتصاد -یاسیُکل، در ساختار س
شود  یم ادآوری Sputnik Uz یتیبا پورتال انترن ۀضمن مصاحب یمنطقه ئ یاسیس لیمسا آگاه"، چیویندکیم تهیکین"

حول ت نیا یامدهایاز پ یکی." دهدیمعنا م دیجمهور جد سیرئ میتحول گسترده در ت ۀعالم توفیکه "کنار رفتن عنا
  .مردم خواهد بود یاسیس – یاجتماع یندگخاص )استخبارات( در ز یحضور شبکه ها شتریکاهش هرچه ب

باز بودن ادامه  شتریبه طرف هرچه ب یدولت تیامن ۀادار تیفعال ،یتیامن یروهایدر ن دیجد یها یمرور تقرر به
ه بعمل کشور استفاد ۀدر ادار یاسیو س یاز ابزار اقتصاد عتریمتدرجاً هرچه وس کستانیحاکم در ازب می. تافتیخواهد 

تقاضا نمود تا تاخت و تاز ها  یتیامن یبخش ها نیمنسوباز  شیپ یچند کستانیازب دیجمهور جد سیخواهد آورد. رئ
  ".ف بسازندمتؤق یسونیاپوز یرسانه ها یرا باال

ناررفتن : "کدینمایابراز نظر م نیچن توفیعنا یدر مورد استعفا یاسیس لیمسا یگری" صائب نظر دنیگروز یآندر"
 میت لیدر تکم توفیعنا یرفت. برکنار یسرعت انتظاراش نم نیبه ا کنیمنتظره نبود، ل ریکدام عمل غ توفیعنا
  .نمود یرا باز ینقش اساس دیجمهور جد سیرئ
 روزیپ موفیاسالم کر یجمهور استیر نیازبکستان ح یتیامن یروهاین انیم یدرون ینه تنها در رقابت ها توفیعنا

ها و پُر نفوذ نه تن یعنصر جد کیازبکستان به  یمل تیامن ۀباال برد. ادار زیخود را ن ۀشد، بلکه مؤقف و وزن ادار
 ".بود دهیمبدل گرد زین شورک یبلکه در سکتور اقتصاد ت،یامن نیتأم یدر ساختار ها

اصالحات  یساختار بازدارنده برا کیمتدرجاً به  توفیعنا یتصد نیح کستانیازب یمل تیامن ۀ" ادار ن،یباور گروز به
 زهیسهولتها در صدور و جادیو ا هیهمسا یها با کشورها یهمکار یو سد راه توسعه ا دیگرد یمبدل م یاقتصاد

  ".بود انیخارج یبرا
 در ترکمنستان دارد. ازوفیپس از وفات سپر محمد ن یبا اوضاع ینیمع یشباهت ها کستانیدر ازب یکنون اوضاع

تدرجاً ماند، و اوضاع م یباق رییبدون تغ ازوفیپس از مرگ ن یدولت تیریو اصول مد یاسیدر ترکمنستان ساختار س
  .روند تکرار خواهد شد نیهم زین ازبکستاندر  ات،یاز جزئ یبرگشت. با حفظ برخ شی( خوی)عاد یبه حالت قبل
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به  فیایرضیآنرا مساعد ساخت تا م ۀنیخود زم یادیتا حد ز توفیاند که "رستم عنا دهیبه آن عق نیاز ناظر یبرخ
برنده  هشیهم یتیامن یبخش ها ریاز رقابت ها با سا یاریدر بس توفیعنا افت،یدر باال تذکر  کهیقدرت برسد. طور

  ".افتیرا ن شیخو گاهیکشور جا یاسیس دیجد ریدر تصو ریدر اخ کنیل برامد،یم
"داوطلبانه  ایداوطلبانه بوده،  یحرکت کی یمل تیامن سینگفت که کنار رفتن رئ توفیو نه هم خود عنا ف،یایرضیم نه
 انکستیازب در توفیعنا تیشخص کهیداوطلبانه نبوده است. از آنجائ یکه استعف دهدینشان م نیقرائ کنی"؟! لیجبر –
  .ساخت یمواجه م ینیبرحال را با مشکالت  مع مهورج سیرئ ،یبود، حضور او در ساختار دولت نیوز تینها
ً یتقر ر د دیجد یکار آمدن نخبه ها یرو ۀازبکستان پروس دیجمهور جد سیرئ دنیسال بعد از به قدرت رس کی با

 سیرئ یعنینفر،  کی. ساختار مذکور اقتدارگرا بوده، و بر اصل کنترول دیرس انیکشور به پا نیا یساختار دولت
 سیرئ اتیهدا یو مکلف به اجرا عیمط مانبردار،باشد. مادونان کامالً فر یتمام مادونان استوار م یحمهور، باال

  .استند فیایرضیجمهور م
شته و کامالً حاکم بر نظام که مطلوب فشار قرار ندا چگونهیتحت ه گریجمهور د سیرئ توف،یرستم عنا یبرکنار با

  .باشد یدل اش است م
 

 پایان
 

  .نیستال فیجوز تیحاکم ۀدر دور یاتحاد شورو یدولت تیامن سیرئ – ایریب ینتیالور" *
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