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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  

  تومذاکرات بين مشرف و بو
   که فضای تنفس می طلبددت فشار قرار دارحرئيس جمهور پاکستان چنان ت

  
مذاکراتی در جريان است تا امکانات باز گشت  حاضر ِ ل رئيس جمهور مشرف در حاِتو و حکومتبين بی نظير بو

  . اين مذاکرات نشانۀ از ضعف رژيم اسالم آباد خوانده می شود. جو گردد جست،پوزيسيون پاکستانی از اکسيلُا هبرر
  

اهميت  اپريل مخابره نموده و از لحاظ ١١ از دهلی جديد راپور آتی را بتاريخ »ِان ِست ِست«راپورتر روزنامۀ 
  . می گردد تقديم آنموضوع برای افغانستان ترجمۀ

 
  
  
  
  

و پدر  تو بو بی نظيربا عکس های)  پی پی پی(زنانِ  اعضای پيپلز پارتی 
 ذالفقار علی بوتو، رفع حکم حبس بی نظير بوتو را جشن ،مقتولش

  .ميگيرند

  
.  انتخابات رئيس جمهور و پارلمان پاکستان بر قرار ميگردد که سايۀ سياسی آن پيشا پيش عجله دارد جاری، سالآخِر

   از طرف ناظرين او  اين عمل ،طرف نمودوقتی جنرال مشرف يک ماه قبل قاضی القضات  آنکشور را از وظيفه بر
 از ، رئيس دولت و قوماندان اعلی نظامیه، دو وظيفاشغال تلقی می شود تا دریيک جنبۀ احتياط  سياسیاو ضاع

مظاهرات سراسری در تمام کشور از بابت برطرفی قاضی القضات فرصتی بود .  خلق نگرددطرف مشرف ممانعتی
هرات که هفته ها دوام داشت نشان می ا مظ. رئيس جمهور از طرف مخالفين رژيم ابربرای نشان دادن مخالفت در بر

 جناحان طرف چه از، در شهرها رو بنزول گذاشته است و ویاقل الدهند که محبوبيت رئيس جمهور و حکومتش
که احزاب  می پندارند در حاليناشنگت را غالم و اسالميست ها او.  تحت فشار قرار گرفته است،راست و از چپ

  .  می خوانند"ديکتاتور منتخب" را  معتدل او
  

  آيا مشرف يونيفورم را ترک ميگويد؟
 اگر ،وجود داشتن ذکاوت در تقلب انتخابات رو تست های وکالی دعوی نشان دهنده آن است که مشرف باُپبانی پشتي

ک مشتقی از پارتی مسلم ليگ نواز خود که ي" پادشاه ساز"  در انتخاب حزب ،مشکلی در انتخاب خود نداشته باشد
هفتۀ گذشته از بود که   Sensationنزاسيونيک ِزين لحاظ   ااز. شريف می باشد، دچار سردردی خواهد گرديد

 به سر می برد، صرف نظر، حکم حبس وی وطنزر ا وپوزيسيون که در ُا رهب،اتهامات فساد اداری بر بی نظير بوتو
 به ه يی بودشار عمل ايا اينآ. ی نمود، از وظيفه تبديل گرديدقضيه را تعقيب م که یاز طرف اينترپول رفع و قاضي

، بزرگترين حزب در پاکستان که مشرف با آن می خواهد داخل مذاکره )پی پی پی(تو لز پارتی بوآدرس حزب پيپ
  ؟تلقی نمی گرددگردد، 

اد خود با نواز شريف که همچنان در اکسيل به در اتح نمايندگان حزب هرگونه تماس را با رژيم مشرف ترديد نموده و
ولی با اين هم از . پايه دار باقی خواهند ماند ،زمانيکه هردو سياست مدار به پاکستان بازگشت نکنند سرمی برد، تا

  .  در جريان است با پی پی پیشنيده می شود که مذاکرات وزرا بعضی 
تاييد نمود که تماس با نمايندگان حکومت با اين " جی يی او"ون تو در يک مصاحبه با تلويزيروز دوشنبه بی نظير بو

 اين بدان معنی است که ،بوتو در لندن گفت. کشور احيا گردد، قايم شده است هدف که ديموکراسی دوباره در
  ".ديموکراسی و يونيفورم باهم نمی خوانند" بوتو گفت . را ترک گويد پريزيدنت مشرف يونيفورم خود
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  ن از اسالميست هارو گشتاند
 انتخابش از طرف پارلمان به آرای اسالميست ها احتياج  برای تأييدهنگامی کهپنجسال قبل  را هوعداين مشرف 
تکرارًا  ناو همچنا.  خود برگشت قبلیولی بعد از آن با اشاره به مبارزه در برابر تروريزم به وعدۀ. داده بود، داشت
 دولت ۀخزان" دنوچورنم"را به  مشرف هردو.  اظهار نظر ميکردنوازشريفجۀ شديد خالف باز گشت بوتو و هبا ل

ش دست باال گرفت، ديگر گوش شنوا  خود که فساد اداری در رژيمًاو لی بعد، متهم می کرد شديکه در اوايل شنيده م
  .ی يافتمن

روتست های اخير، ُپبانی پشتيو مقاومت در برابر هردو رول مشرف در دولت و " پاد شاه ساز"نزول محبوبيت حزب 
 تا بسراغ هم مجبور گردانيده  فراکسيون مسلم ليگ،، نظر به انتخاب مجددش و موفقيِت طوريکه ديده ميشود،را او

م ائتالف احزاب اسالمی ٢٠٠٢در سال . او در انتخابات قبلی هم چنين نظری را عملی نمود. پيمان ديگر بافتد
MMAبهر . نشاند و موفقيت شان را در هردو ايالت سرحدی با افغانستان تضمين کرده بود باال می ، بود که آنرا باال

اسالميست ها احساس دارند که مشرف با . صورت واضح است که اين چنين چال شطرنج يک بار ديگر ميسر نيست
ين بازی دو جانبه هم چنان واشنگتن يک بار ديگر در حاليکه نمايان است ا. ايشان از راه صداقت معامله نکرده است

ره بابوتو بسيار مايل است دو. اين اجازه را نخواهد داد ، طالبان در بر داشته استۀچه نتايج و خيم را در تقويۀ دو بار
از بيانات روز دوشنبه وی چنين بر می . اعظمی برسد صورت امکان برای بار سوم به صدربه پاکستان برگردد و در
  .، قبول دار خواهد بودخودش بحيث رئيس حکومت و  بحيث رئيس دولتورم را بدون يونيفآيد که او يک مشرِف

  
  طالبانی شدن

در تماس های مشرف و بوتو يک مانور تکتيکی را می بينند تا فشار عامه در جاده اشخاصی که در اسالم آباد هستند  
يت رثؤمه منفصل ميگردد، عين  در همين نز ديکی ها از وظيف، شوکت عزيز،اعظماين آوازه که صدر. ها تقليل يابد

اين را تاييد  طالبانی شدن در کشور،   از عدم توانائی جلو گيری از بر مالی حکومتاما ضعِف. ا بايد داشته باشدر
ی بپوليس مذه  ،مناطق سرحدی با افغانستان که در بعضی شهرهای کوچک و نواحی اقوامصرف درين جا . نمی کند

بلکه عين قضيه در زير ريش مشرف در اسالم آباد نيز بو قوع . ، در نظر نيست است گرفته راجای پوليس ملکی
شهرک آزاد اسالمی تشکيل شده است و قوای " لعل مسجد"در آنجا تحت فشار يک مدرسۀ دختران  .پيوسته است

  . دولت توان آنرا ندارد تا از آن جلو گيری نمايد
 که غير قانونی  شدنديک کتابخانۀ عامه مانع تخريب يک مسجدقبل از دوماه متعلمات يک مکتب دختران با اشغال 

يک . شروع به تطبيق قوانين شريعت کردند بعد از موفقيت، متعلمين اسالمی در همين کارتۀ شهر. اعمار گرديده بود
دکان های ويديو و کاست های موسيقی چور و . زن در حبس گرفته شد که متهم بود يک فاحشه خانه را می چالند

ه م اولين حکم اين محک. ک محکمه شرعی را بنا نمود درمحل، يخريب گرديدند و هفتۀ اخير مال يی يک مسجدت
در  سپورتی مسابقۀ  يکاو در.  صادر گرديد بر ضد نيلوفر بختيار وزير توريزمیفتواي: اعالن مبارزه با دولت بود
، به سبيل رفاقت دست خود  شد شناختهبقه فاتحدرين دعوت مرد معمر فرانسوی که درمسا. فرانسه دعوت گرديده بود

  .  زندبرای محکمه کافی بود تا اين عمل را خيانت در برابر اسالم تاپه.  شانۀ وی گذاشتررا ب
 عکس العمل احزاب  يکدلچسپتر از همه در زمينه. به اين تحقيرخاتمه بخشد ند جرئت کنتوانست  دولتقدرِت

تب را محکوم نمو دند، زيرا اين فعاليتها تحت رهنمائی دختران مدرسه بعمل می آنها فعاليت های مکا. اسالمی است
  . آن استقدرتدر مقام رهبری قرار گيرد زيرا فاقد   می گفتند در اسالم منع است که زنMMAنمايندگان . آمد
  

  پايان


