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  م١٩/٠٨/٢٠٠٨                             ديپلوم انجينير کريم عطائی

  از مطبوعات سويس

  

  

  س تازه کردن قبل از بحران ديگرَفاستعفای مشرف، َن
  

  

رئيس جمهور مشرف استعفای خود را اعالن و به اين ذريعه به . يک مشکل پاکستان روز دوشنبه راه حل پيدا کرد

ً  همه طبقات مرد حلقات مذهبی و افراطی او را دست نشاندۀ امريکا می . م سر تسليم فرود آوردتقاضای تقريبا

نظر به همه پرسی، چهار برپنج . معتدلين از شيوۀ استبدادی و سوء قصدش بر استقالل  قضا  نفرت داشتند. خواندند

گر غير مشروع راه اگر چنين يک رهبر بی اعتبار و واضحاً  دي. حصۀ مردم استعفای رئيس دولت را تقاضا داشتند

  .را باز می کند، قابل استقبال است
  

  اردو، عامل بی امنيتی
ولی کدام پروبلم های ديگری پاکستان با استعفای مشرف راه حل پيدا می کنند؟ حکومت ملکی در مدت کوتاه 

ز عهده اش چيزی در برابر بحران اقتصادی و نرخ بلند انفالسيون ا. ماموريت خوبش فعاليِت را به سر نرسانيده است

دليل . تصوری که چطورجلو نفوذ طلبان از مناطق سردی به افغانستان گرفته شود، هم وجود ندارد. پوره نيست

در ماه می حزب مسلمليگ نواز شريف ، صدر اعظم سابق، . همبستگی ائتالف، در برخالفی با مشرف ديده می شد

سياست متحد خود، حزب مردم تحت رهبری آصف سرداری، حتی وزير ماليه را ازکابينه خارج ساخت تا در برابر

  .عدم ثباب در  داخل حکومت نمی تواند شکلی ديگری داشته باشد. احتجاج کرده باشد

گرچه حزب مردمِ  آصف سرداری، شوهر بينظيربوتو ی متوفا و مسلمليِگ نواز شريف نظر به انتخابات، مشروعيت 

هردو، سياست را برای جمع آوری دارائی مورد .  اعتبار عاری می باشندداردند ولی لياقت رهبران شان از عاليم

در . م نواز شريف را سقوط داد، اکثر مردم آنرا استقبال کرد١٩٩٩وقتيکه مشرف در سال . استفاده قرار می دهند

جريان خوشبينی به شريف روز افزون است و به اين صورت در اسالم آباد تشبث در . ضمن ورق کشتانده شده است

  .است که نواز شريف بزودی خواهد کوشيد متحد خود، سرداری را کنار بزند

چنين برمی آيد که اردو از . همچنان شيوۀ اردو به حيث عامل سومی و با وزن در سياست داخلی روشن نيست

اما اينکه . ودحکمراوائی نه سالۀ جنرال مشرف آموخته باشد که اختيار کردن فاصله از سياست به منفعتش تمام می ش

قوای نظامی، طوريکه در گذشته متواتر حکومت های ملکی را سقوط داده است، اگر وضع ايجاب کند ازدخالت خود 

  .داری خواهد کرد، درشک است
  

  



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  

  متحد غير قابل اعتماد
در . همه بيشتر نه سياستمداران ملکی و نه جنراالن در موقف قرار دارند که پروبلم های پاکستان را حل کننداز 

مناطق سرحدی با افغانستان که از طرف حکومت مرکزی اسالم آباد مانند مستعمره در داخل کشور اداره می شوند، 

ً  تقويه شده اند، اين حالت تأثير .  همه روزه بيشتر کسب نفوذ می کنندخود سران مذهبی، طلبان و القاعده که مجددا

  . مستقيم بر قوای ناتو در افغانستان دارد که از خاک پاکستان مورد حمله قرار می گيرند

اردو و استخبارات آن هيچگونه امداد را از طالبان دريغ ندارند و از طرف ديگر مشرف متحد مهم واشنگتن در 

اکثر بلند پايه های القاعده که در گوانتانامو در قيد هستند در پاکستان گرفتار . ی شدمبارزه با تروريزم پنداشته م

واشنگتن . اطالعات زيادی منابع استخبارات غربی راجع به تروريست ها از منابع پاکستانی بدست آمده اند. گرديده اند

  .ول کرده بودپاکستانی را با عرضه کنندۀ آن مشرف، قب) حالت روانی(اين شکل شيسوفرينی 

در اسالم آباد رفت و آمد دپلومات های . ولی نظر به تلفات ناتو در افغانستان حوصلۀ واشنگتن به تنگ آمده است

مشرف از نظر سياست داخلی و . امريکائی قطع نمی گردند تا دخالت جدی پاکستان را در برابر طالبان تقاضا نمايند

چهره ها در مقام باالئی دولت تغير خواهد کردند و لی تغير در .  گرديدخارجی تحت فشار قرار گرفت که اينک تسليم

را با پول ) يکی از خدايان رومی (امريکا بعد ازين هم يک متحد کلۀ يانوس . ستراتيژی امريکا ممکن نخواهد بود

ک غربی که در برای امريکا و ممال. فراوان کمک خواهد کرد و وقتاً  فوقتاً  از دخالت سياسی دست نخواهد گرفت

از نظر شرايط ديموکراسی مشرف به حيث يک . افغانستان حضوردارند موقعيت بعد از استعفا ساده تر نشده است

يک . رهبر سياسی بی اعتبار شده بود ولی سياست و اقعی تعويضی برای وی که ضامن منافع غرب باشد، نداشت

  . چنين چهره حال هم ديده نمی شود

  

  پايان

  

  

 


