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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعت سويس

  حکمفرمائی مشرف به سر می رسد
  دننمايرت نظامی در پاکستان حکومت می کند، متعصبين افراطی راه را تعين می دق

  
، جنرال های » جنگ با تروريزم « ئيان را در يکارام: درئيس دولت پاکستان می کوشد همه را راضی داشته باش

قدرت دولت مرکزی " لعل مسجد" در مرکز اسالم آباد بنياد گرايانِ .   در کشور راياد گرايان مذهبیهمقطار خود و بن
  .را زير سؤال می برند

  
  
  
  

شاگردانِ  مدرسه های قرآن اخيرمی چادرپوشِ دختران 
، مسلح با دنده "لعل مسجد"در مقابل در يک مظاهره 

  .  می دهندهای ضد دولت را سر های بانگسی، شعار

  
  راپور آخر ماه می از اسالم آباد

زنان جوان پوشيده با چادر های سياه، مسلح با دنده های : اطفال جای گرفته اندآنها باالی بام کتاب خانۀ شهريی 
اگر حکومت مشرف امر   .می کنندت جاده پارلمان را که درمکز پايتخت قرار دارد، نظار و کالشنيکوف یبانگس

 تهديد کرده اند انفجار های انتحاری را در پيش ١ ) Ninja (نينجا هاوليس و اردو بدهد، تصرف عمارت را تو سط پ
 از کتاب خانه به يک مدرسۀ  وقرار دارد) آی. ِاس. آی(و ادارۀ " لعل مسجد"در درآمد عمارت که در پهلوی . گيرند

ار های عمارت نوشته های دينی در در ديو. ، مردان با ريش های انبوه مستقر گرديده اندقرآن تبديل گرديده است
 را یخداوند کس: " و بنياد گرايان آنرا در اختيار نداشتند  جای داشتآنزمان ترسيم گرديده که هنوز کتاب خانه در

  ".دواهد که دانش خود را توسعه می ده را ميخیاهللا کس" و " نددوست دارد که به ماليمی حرف می ز
  

  قوانين خود اختيار
 سرحد با افغانستان، بمرکز کشور که طرز تفکر   هم مناطق قومیاز مردمان دينداِر را دوست دارد که نجاهانيآ يا اهللا 

درين .  الی ده هزار پسران و دختران جوان در مدرسۀ قرآنِ  لعل مسجد می آموزندسيکوالر دارد، سرازير شدند؟ 
 در تدريس حقوق اسالمی  شاگردان گردد و قرآن داده می شود، سوره های قرآن ازياد و قرائت میسمدرسه در

اين ها در . بعضی از اين ها هدايت می شوند تا به دروس رياضی و جغرافيه نيز اشتراک ورزند. حصه می گيرند
 دولت مرکزی را زير سؤال تاسالم آباد بحيث يک جمعيت مجهز شناخته می شوند که از خود قوانين دارند و قدر

  .کشيده اند
 باعث  ننگين وزن صاحب يک فاحشه خانه را اختطاف و مجبور گردانيدند تا اعتراف کند که کاروی يک نينجا ها

امتعۀ ند اگر فلم های ُپرنو از داعالن جنگ دا) دی. وی. دی(آنها با مالکين دکان های . خجالت و غير اسالمی است
حکومت .  خلع سالح و اختطاف نمودندا ريستگاه ترافيکی چهار پوليسار ماه می دريک در آخ. فروش شان دور نشود

 و مردانِ  باريش های انبوه را در  نينجاهامشرف که معموًال با مخالفينش از در مسالمت برخود نمی کند، کردار
 با بنياد گرايان چندان خالف ميلش  مشرف بعضی از منتقيدن اظهار می دارند که جنجال.مسجد حوصله می دارد

کشور های غربی نمايان سازد که حکومت کردن درين کشور باچه مشکل رو برو است و نيست چه او می تواند به 
  . ميان خالی جا بزند ثباِتن کنندۀ بحث يک تضمي راخود

نيم . ، نشسته است  لرزانديک زانو که آنرا ضمن گپ زدن می در داخل مسجد يک مرد ريش دار باعينک نکلی و
) Maxwell(های خالی مارک ماکسويل ) دی. سی( گرديده اند و يوارد  نصِب)" Dell (ِدل"درجن کمپيوترهای 
هدايات حامل بمب دربوت، سوء قصد کنندگان ترم های زير ) متعفن(خفه کن آيا درين فضای . روز ميز قرار دارند

م بين  قطار در اروپا انسجام می يابند؟ بسياری گمان دارند که مرد ريش دار نمانيدۀ تروريزیست هايمينی وترورز
                                                           

  1 پارتی زانهای جاپان قديم 
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 يک تبسم .مشغول است) Backberry(بَِلک بری  و يک او به ايميل ها جواب می گويد، با دوپايه موبايل . المللی باشد
ما نمی خواهيم به عصر حجر رجعت کنيم و ما نمی : "غير عادی که در بنياد گرايان به ندرت ديده می شود می گويد

لرشيد غازی مالی مسجد و چلنج دهدندۀ به دولت و قدرت انحصاری عبدااين شخص، ". خواهيم حاکم روحانيون باشيم
اگر دولت قانون :" غازی که لباس سفيد به تن و با وجود گرمی نايل کاله پشمی به سر دارد، توضيح می کند.  استآن

ا و بحيث جمعيت مقصد از نينجاه". شرعيت را در معرض تطبيق قرار نمی دهد آنگاه بايد جمعيت آنرا اجرا کند
 طبقۀ حاکمِ  بمعنی " سيستم "غازی خالف . کسانی اند که سيستم زيکوالر دولت را ترک و به دين رو آورده اند

  .او خواهان انقالت مسالمت آميز و بغاوت دربرابر نظام مستقرمی باشد. نظاميست
  

   در حال اضمحاللقدرِت
ا در شکل امروزی اش می خواهند تخريب نمايند، غازی و برادرش موالنا عبدالعزيز در برابر چشمان دولت که آنر

 که از پاکستان امروزی تفاوت  خلق کرده اند  از يک جمهوريت اسالمیجهانی ديگریدرتصور محدود خودشان 
در حويلی داخل مسجد که از طرف دولت اعمار گرديده و مورد استفاده اشخاصی مانند ضياءالحق و افسران . ندارد

اوديو کست های وعظ و نصيحت  جهاد در احتزاز است، فروشگارانِ گرفت، بيرق های سياِهدستگاه مخفی قرار مي
 و لندن رد نموده " ترم زيرزمينی"غازی هرگونه ارتباط را با تروريست های .  عرضه می کنندمالهای پاکستانی را

 درآن ٢٠٠١ سپتمبر١١ست  ازين لحاظ مالمت گردد که يک تروري غربیمی گويد، نمی شود يک يونيورستیمقايستًا 
زير لحاف های که دربين : در مسجد رضاکاران برای مقابله با حملۀ پوليس آماده گی می گيرند. تحصيل کرده باشد

 افتاده اند، پکه های برقی می چرخد و افراد مسلح روی قالين کش شده اند) (Eucalyptusدرختان اويکالوپتوس 
  !"ا اتکا به اهللا ب،بجنگ:" خوانده می شودروی يک لوحه

آمادۀ خشونت، ، اگر در برابر چشمان قدرت دولت چنين يک جهانِ  بدست کی استهمچو يک کشور اختياردر 
عقيده داردند که ذ تصميم را می شناسند، اختکه مشرف و ميکانيزم  ادرتضاد موجود باشد؟ منابع رسمی و دپلومات ها 

  .محال استولی قدرتش دراض. او جلو هارا دردست داردهنوز
 م ١٩٩٨ امروز با او تماس ندارد و از ،او می گويد.  استبن الديناوَسما  ِ عبدالرشيد غازی در لعل مسجد از آشنايان

م القاعده در ١٩٩٨اين گفتۀ  او از حقيقت دوراست چه در سال . ، اورا نديده استباين طرف که او تروريست نبود
دربرابر اين پرسش که آيا بن الدن زنده است،  . نفررا بقتل رسانيد٢٠٠ا حمله به سفارت های امريکا در شرق افريق

  . غازی می گويد، بله، بله او اطمينان می دهد که بن الدن صحت کامل دارد و راپورها از مريضی او حقيقت ندارند
  

  يونيفورم يا دريشی
 ادارۀ ،از استعمار بريتانيا به اين سو .يستمناطق قومی می آيند،  تصادفی ناز اين که اکثر شاگردانِ  شامل سيمينار 

 به امور مذهبی رو آوردند و "کانزرواتيف"بعد اينکه باشندگان . ساحۀ فيدرال غير قابل تسخير پنداشته می شود
، دولت مرکزی به دخالت در منطقه شروع  جا دادندسپتمبر تحت تعقيب اند،١١ که بعد از خارجی های اسالمی را

 پرداختند ه ارسال داشت، خانه ها تالشی گرديدند، تروريست های القاعده به مقابل راف قوای نظامی مشرلجنرا: نمود
هر عسکر " :غازی در اسالم آباد تبسم کنان اظهار می دارد. لکه هزارها نفر کشته شدبکه در اثر آن صدها نه 

ی تعقيب برادرانش ا زيرا او بروده،ا نمامضدفنش را سند مطابق رسوم دينی  ،گذارد پاکستانی که در مناطق قومی پا
  ".کمر بسته است

 که یيک سيستمبه  نظم و ثبات را ،ولی آنها هم. غازی و مسجد تحت تسلطش افکار مذهبی را تزريق می نمايند
 افغانستان، طالبان ،در دامنۀ هندوکش. ضد اسالمی و ُپر از فساد اداری شناخته می شود، صادر می کننددشمنانه، 

 و غازی مفهوم طالبان را صرف يک نام می داند .ه با همين داليل در برابر جنگساالران به يورش پرداختندمشاب
 قدرت حاکمه را به درد سر دچار کرده با آنکه در ، و ديگر مشمولين سيمينار نينجاهاباغرور فکر می کند که

فاوت است که کی در عقب آن قرار دارد، بهر صورت بی ت.  آنها ساختۀ دست آی ِاس آی دانسته می شوند،شايعات
صرار دارد که امرکائی ها از عراق، افغانستان و پاکستان دور عبدالرشيد غازی ِا .ايديولوجی و نفرت حقيقت است

جاميد، برای غازی قابل قبول ن اين دليل که باکمک امريکائی ها جنگ  در برابر اتحادشوروی سابق به موفقيت ا.شوند
 برمن تجاوز کند بطرفش تبسم نمی کنم، یاگر امروزکس. " ی ها نظر به عاليق خود دست بکار بودندامريکائ: نيست

در  » Amarican way of lifeطريق زندگی امريکائی « برای انسان های مانند غازی ." از خود دفاع می نمايم
  .ايد مقباله گردد و آسيای مرکزی تجاوز تلقی می شود که با خشونت ب-پهلوی حضور آنها در جنوب 

 دپلومات های غربی عقيده .تهديد در سرحدات غربی افغانستان تضمين کندۀ پشتی بانی مشرف از واشنگتن استتداوم 
. دارند که او شيطانِ  می باشد در وجود انسان، نه ديمو کرات و لی در کوشش به آن، که تا حال شناخته شده است

رکشور می نالد ولی اين فقدان ازطرف کشورهای غربی خاصتًا امريکا به جمعيت پاکستان از فقدان ديمو کراسی د
  .مرجح مانند صلح جهانی به نظر اغماض نگريسته می شودسود عاليق 

زمينه احمد . ، در پهلوی عراق و افغانستان"جنگ مقابل ترور"برای دپلوماسی امريکا پاکستان جبهۀ سوم است در 
در پاکستان اردوهميشه قدرت : اظهار می دارد  " International Crisis Groupگروپ بحران بين المللی "عضو 
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او که دختر يک افسر .  بی تفاوت است که ملکی يا نظامی ِسَمِت حکومت را داشته باشد واينرا دردست دارد
  . پاکستانی است، فکر می کند، دولت بايد در خدمت اردو قرار داشته باشد و نه خالف آن

القاعده می خواهد اورا به قتل برساند چنانچه تا حال از دو حمله جان به .  ترس داشته باشدد دارپرويز مشرف حق
نظر به .  امريکا شناخته می شودگماشتۀ در منطقۀ شمال غرب که ساحۀ اقوام ناميده می شود، او . سالمت برده است
 به يک  ولی آنهارا سرحال نگاه دارد،طالبان   در کوشش استمشرف  افغانستان شناس از الهور،،گفتۀ احمد رشيد

 با سر سخت ترين دشمنش پيمان می پيوندد، بوی اعتماد  اشرئيس دولت که خود در تضمين برای تمديد حيات سياسی
او بايد همه روزه صبح . " مشرف نتوانسته است تصميم اتخازنمايد که او يک شخص ملکی يا نظامی می باشد. ندارند

نظر يک خانم دپلومات غربی است که رئسای قبلی دولت پاکستان را  اين ." بپو شدی يونيفورم و يا دريشفيصله کند که
با آن هم مشرف می خواهد در انتخابات آينده که در خزان سال جاری انجام می يابد، برای رياست . می شناخت

  .تن درک نشده استتا حال از سوی و اشنگدر زمينه مقاومت قابل احساس . جمهوری کانديد شود
  

  ديد در پاکستانشسانسور 
ولی حاال رسانه های . جنرال مشرف همشه برای اثبات ديمو کراسی در رژيمش به آزادی مطبوعات اشاره می کرد

  . را در قيد جلو قرار دادیالکترونيک
  
  
  

. ژورناليست های پاکستانی از خود بی خود شده اند
ه با آن رسانه پروتست آنها متوجه تجويز مشرف است ک

های الکترونيکی با سانسور شديد در قيد جلو انداخته می 
  .شوند

  

  
  
 جون کنترول همه رسانه های الکترونيکی را شدت ۴خير سر از دوشنبه اکستان با يک تجويز تازه، بدون تأکومت پح

کانال های : نظارت حق داردد، ادارۀ با تعديل قانون رسانه ها که به تازگی از طرف پارلمان به تصويب رسي. خشيد
 موبايل  هایانترنت و درتلفون درپالت فورم اطالعاتی را. شخصی تلويزيون و ستيشن های راديو را مسدود نمايد

 شرکت های کيبلی ، در ظرف يکی دوساعت بعد از تجويز.کند مسدود )  SMS- Kampagne پيغام -درکمپاين(
 -Geo News, Asj TV, and ARY)ِ  مورد پسند مردم را،ی سه کانالهدايت حاصل کردند تا سيگنال ها

Oneworld)مشترک شبکه های  محلی ی شرکت های کيبلي از طريقاکثر منازل در کشور. بکار نبندند ، ديگر
به اين وسيله قانون رسانه ها که مقايستًا ليبرال خوانده . الکترونيک از قبيل کانال های تلويزيون و انترنت می باشند

در قانون، . دو سال وقت را در بر گرفت تا از طرف پارلمان به تصويب برسد، عمًال منسوخ قرار داده شد د ومی شو
 اکنون ادارۀ نظارت می تواند اين کار را .ی خود محفوظ نگاه داشته استاپارلمان حق تعميل جزا را بر سانه ها بر

. ائی بنگردنوفقيت در محکمۀ عالی، به بی اعتبکند و دعوی متضررين را مبنی بر پرداخت جبران، در صورت م
 گرفته شد و به اين صورت مانع آن ، که به ختم دورۀ ساالنۀ پارلمان باقی مانده محدودروز قبل از چند  سانسورتجويز

تجويز آنی  و در معرض اجر قرار دادن آن، به . می گردد تا روز های دراز در مورد مذاکره و مناقشه صورت گيرد
شاهدين اوضاع، کوشش مشرف را نشان می دهد تا با پرده های  سياه تلويزيون،  تظاهرات ضد رژيم در نطفه تفسيرم

برای پخش تظاهرات ضد عزل قاضی داد گاه عالی، افتخار چودری، تلويزيون های ممنوعۀ متذکره . خفه شده باشند
محبوبيت رژيم و نزول ون علنًا از در مذاکرات متعدد روی پردۀ تلويزي. صرف مساعی وسيع بخرچ داده اند

  .  سخن گفته می شد"سناريوهای بديل آن"
شرکت های کانال های . منع قرار گرفت "تالک شوهای زنده" و "راپورتاژ های سياسی زنده"با تجويز جديد اکنون 
المکان از خود دفاع  قسم ياد کرده اند تا حتی ا- از طريق ستاليت هنوز هم اخذ شده می توانند–تلويزيون مد نظرکه 

در روز های آينده، اگر تظاهراِت وسيع در نظر گرفته شوند، معلوم خواهد شد که رژيم تا چه حد بر افروخته . کنند
 در اثر -هنوز قيد سانسور نشده اند روزنامه ها –تجويز سانسور رسانه های الکترونيکی گمان می رود، . می گردد

  .، دانشمند علوم سياسی، تسريع يافتهصديق عايشه  ميرمننشر يک کتاب از طرف
  بر روش اقتصادی اردو)  Military Inc. Inside Pakistan’s Military Economy(اين کتاب تحت عنوان 

 توضيح می دارد که سلطۀ اردو    ه صديق ميرمن.موسسات دخالت داردطريق از آن تنقيد دارد که در تمام رشته های 
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 اگر جمعًا )ميا، انرژی، ملکيت های غيرمنقول، ساختمان، مواد غذائی، نساجی و بانک ها سکتورهای ک( درکمپنی ها
 صديقه در  ميرمنکتاب تاليف.  را در کشور تشکيل خواهد داد"کانسرن"در نظر گرفته شود بدون شک بزرگترين 

ون مذاکرات دامنه دار  در کانال های متعدد تلويزي روی آنظرف چند ساعت مکمًال بفروش رسيد و در اخير هفته
 برای  تحملولی آنچه دراول ثبوت.  بچاپ رسانيدند جداگانهبعمل آمد و روزنامه ها صفحات و عناوين آن کتاب را

  . ، به حيث نقطۀ برگشت از آن و افتيدن ماسک مشرف ظاهر گرديد خوانده می شد رژيمديموکراسی
  

  پشتيبانی جنراالن
نتيجۀ کنفرانس گروه  "دستکش های مخملی" اين نظر اند که اسباب گذاشتن چندی از روزنامه های پاکستانی به

قطار  ،دريک اعالميه شديد اللحن، همکاران مشرف. قوماندان های اردو بود که هفتۀ قبل در راولپندی صورت گرفت
تحت قيادت برای تضمين امنيت درکشور :" در اعالميه آمده است. های اردو را درعقب قوماندان اعلی خود بستند

در اين پشتی بانی برای مشرف . "مپاين خباثت در برابر دولت هستيممتوجه ک"و " رئيس جمهور و قوماندا اعلی اردو
که جنرال ها ) دناز طرف امريکا تقويه می شو( د ن صورت می گيرد ولی آواز های به گوش می رس حساسيک موقع

 راه خود را برای اشغال يک دورۀ دوم ماموريت هموار "ل جنرا-جمهور"اکنون رئيس . از مشرف دوری می جويند
  .  بدور باندازد را،م را١٩٩٨که آزادی مطبوعات، يگانه دست آورد مهمی کودتای زند می بيند و درکمر می 

  

  اردو امنيت را تضمين می کند
هر رژيم . : "ايدميرمن زمينه احمد عقيده دارد که دورۀ ماموريت هشت سالۀ مشرف بزودی رو به خاتمه می گر

زمينه احمد ." وقتی اين مدت بانجامد بسيار به سرعت سقوط می کند. نظامی برای يک مدت معين در قدرت است 
حکومت نظامی را با يک خونتای امريکای التين مقايسه می کند، تمام فيصله ها دربين يک گروپ محدود از جنرال 

يا آنها تعلل می : جنراالن در يک دو راهی قرار گرفته اند.  آيدها که مشرف گويندۀ همچو يک گروپ است، بعمل می
احمد . ورزند تا يک ريفورم را در نظر بگيرند و يا مجبور خواهند بود مطابق مقررات به حالت اضطرار دست بزنند

  ".روی کار درهم  می شکند:" بدون اينکه عدم قبولی اش را از نظام پنهان کند می گويد
 .military Inc(و شناس پاکستانی که کتابی روی قدرت افتصاد اردوی پاکستان تاليف کرده  صديقه اردعايشه

Inside Pakistaan’s Military Economy, Karachi 2007 ( می گويد تمام اقتصاد در دست اردو قرار دارد .
که ما بايد از امکان قدرت اردو چنان در دولت جای گرفته است " اردو مانند يک حيوان غير قابل کنترول است، 

 سالۀ ۶٠تقريبًا در نصف تاريخ . ، اين است نتيجه گيری وی"بوجود آمدن يک پاکستان ديموکراسی خدا حافظی نمايم
، آمر "پرويز اقبال چيمه. "پاکستان قدرت دردست اشخاص ملکی قرارداشته، باقی هميشه اردو حاکم کشور بوده است

چه ملکی ها و چه عساکر، هريک ميل : " می گويد ) (Think-Thanks Islamabad Policy Instituteموسسۀ 
صرف اردو می تواند امنيت پاکستان را در برابر هند ." دارد تادورۀ ماموريت خود را حتی االمکان طويلتر سازد

دگی از اين لحاظ اردو همه جنبه ها، به شمول زن. تضمن و از عاليقِ  ستراتيژی در آسيای مرکزی نمايندگی کند
معاونين يونيورستی ها افسران هستند، اردو تجارت گندم را در دست داشته و دواخانه ها . ملکی را در نظر می گيرد

کسی که آرزو دارد معامالتی را انجام دهد، کسی که می خواهد رسيدگی به امور صحی اش کامل . را می چالنند
  .اشد، او بايد باافسران اردو مناسبات نيک را براه باندازدباشد، کسی که می خواهد در چوکات دولت ماموريت داشته ب

 ساله آمر ۶۶اين جنرال . يک نفرکه اين سيستم را می شناسد و آماده است از آن صحبت کند، جنرال اسد درانی است
 که در زمان ماموريت اين جنرال.   و دايرکتر جنرال  آی ِآس آی بود که خوف توليد می کندMIدستگاه مخفی اردو 

 او. سگرت دانحيل دود می کند، کمک امريکا به مجاهدين افغان که در برابر شوروی می جنگيدند، شروع گرديد
امروز بعد از سالها دورۀ سفارت در آلمان و در عربستان سعودی در ويالی شخصی که در يک کارتۀ معتبر ارد و 

در چند کيلومتری تپۀ درانی که از باالی آن . ردازدباالی يک تپه در راولپندی واقع گرديده، به زندگی شخصی می پ
منظرۀ شاداب و سر سبز ديده راجلب می کند، جنرال مشرف در يک قرار گاه اردو که نسبت به قصر رياست 

درانی از زمان ماموريت گذشتۀ اش صحبت . با امن تر است، شب های خود را می گذراند جمهوری در اسالم آباد
سرار را فحش نکند ولی ميگويد با گذشت زمان، امروز بعضی موارد را طور ديگر به سر می می کند به نحويکه ِا

اداره می شود و مشرف آی ِاس آی را کنترول  " one-man show"او واضح می بيند که پاکستان به حيث . رسانيد
 از آن دفاع می شود به درقسمت امتيازات اردو، افسران مسؤول سؤالی نمی کنند و بدرشتی. ميکند و نه خالف آن

نمی دانم اين : "درانی بصورت تسليم شده می گويد. قسمی که همه امتيازات در چوکات قانون اساسی اجرا می گردند
بعد از ." ندارند که در آن آينده را ديده بتوانند" گلولۀ کريستل"کشور بکدام سمت در حرکت است، دستگاهای مخفی 

آلۀ ايرکنديشن ديگر صدا نمی دهد و گرمی خفه کن .  برق در راولپندی قطع می شوداين گفتار باز يک مرتبه جريان
  .آهسته آهسته اتاق لوکس جنرال را استيالء می کند

 پايان
  


