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 م٢٠٠۶ديپلوم انجينير کريم عطائی                                                                                              می، 

 پاکستان، دولتی است محکوم به فنا
 مشرف کشور خود را در کنترول ندارد

 
 جنوب آسيا ، نوشته آتی را در آواسط ماه   چاپ سوريش، درnzz روزنامه نگار Bernard Imhaslyبرناردِ امحازلی

 .می از دهلی ارسال داشته است که اينک ترجمۀ آن بعالقه مندان تقديم ميگردد 
 

م نمی تواند، اين حقيقت را از ٢٠٠١سپتمبر ١١آيا پا کستان کشوريست محکوم به فنا؟ بهبود وضع اقتصادی بعد از 
انتخابات سال آينده هم ممد اين حقيقت  . باتی سياسی را مرفوع سازدنظر دور دارد که پريزيدنت مشرف نتوانسته بی ث  

 .  واقع شده نخواهد توانست  
 

پاکستا تازه اين افتخار را نصيب گرديده که با عراق، هاييتی و هفت کشور افريقائی در ِلست دولتهای سقوط کرده        
طرف مردم عام  از „Foreign Policy„امريکائی " مگه سين سياسی"آخرين درجه بندی. جای دهم را اشغال نمايد

اسباب ارائه شده، ازقبيل تشنج های روز افزون قومی، وجود مناطق اقوامی که  . پاکستان با مايوسی مقابله گرديد
درآنها قانون راه ندارد، تالفی تخريبات وتلفات زلزله، همه سياست مداران پاکستانی را ياری ميرسانند تا بصورت       

آنها به رشد سريع اقتصادی، به تنظيم بودجۀ . گاه پاکستان در لست متذکره را محکوم نمايند، جاي)سرجمع(پاوشال
از الهور بقهرمی نويسد، باشندگان کشور های زياد    " ديلی تايمز."دولت و به ارتقای بازار بورس اشاره ميکنند   

 . آرزومند آنند تا در يک کشوری مانند پاکستان بسر برده بتوانند 

 
 مناطق وسيع خارج از کنترول است

آنها به اين نتيجه رسيدند که      . روز نامه های چند جرئت کرده تا در آئينه نگاه کنند ولو که آينه مغشوش هم باشد     
:    بی شمار بدون شک و ترديد در ِلست دولت های محکوم به فنا در درجۀ يک قرار دارد     پاکستان با عاليم

، نقض حقوق بشر بصورت "دولت در دولت"تجاوزنظامی از خارج، دشمنی ها بين طبقات بلند پايه، اردو بحيث  
ث وسيلۀ راه حل     سيستماتيک، موجوديت جانيان قدرتهای دولتی، انکشاف غيرمتوازن افتصادی و استعمال قدرت بحي   

 .در تصادمات دسته بندی های اجتماعی 
 با دولت در محاسبه بيان می دارد که در اضافه از ِنصف ساحه قدرت آن هيچ و يا نهايت ناچيزاشخاص       "ديلی تايمز"

 با جبر قدرت "ايالت شمال غرب و بلوچستان"دو واليات سرحدی پاکستان   . ملکی مسؤوليت امور را در دست دارند  
تحت کنترول قرار داشته و همچنان در شهرهای بزرگ مانند کراچی مناطقی مختلف توسط مليشياهای مسلح         اردو  

 . اداره ميشوند 
اينکه  . مرديکه در رأس دولت قرار دارد اصًال شخصی است که عاليم اوضاع فعلی در وجود او سراغ مگيردد   

درين موضوع اين دليل    . غرور شخصی نيستپريزيدنت مشرف هنوز يونيفورم جنرالی در بر دارد، صرف ايجاب 
 دران نهفته است و بيشتر موجوديت دولت را بخطر      "ملکی و نظامی"دخيل است که تفکيک وظايف مراکز قدرت،  

حتی بحيث قوماندان اعالی نظامی، پريزيدنت کمتر موفق است تا اردو و د ستگاه های        . مواجه ساخته است  
 .  شته باشداستخبارات را باهم دور خود جمع دا 

گرچه سسلسله وقايع انتحاری در شهرهای هند و دوام خشونت ها در قسمت های کشميرِ  زير ادارۀ هند، ازطرف     
حجره های داخل هند اجرا ميگردد ولی مخابره های پيهم تيلفونی با پاکستان نشان دهنده آنند، که رشته ها در کشور         

می که در پاکستان منع قرار گرفته اند نام های شان را عوض کرده    گروپ های اسال. همسايه پاکستان بهم بافت دارند
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پيش آهنگهای شان بدون هيچگونه هراس در مساجد و        .  بدون اينکه از ارتباط به اصل گروه صرف نظر کرده باشند     
وای امنی اين عاليم نشان ميدهند که آنها از حمايت ق . اجتماعات برای جهاد در برابر هند و امريکا تبليغ مينمايند 

 .برخورداربوده و مشرف قدرت مداخله را ندارد    
 

 مانور انتخابات که قابل سوال است، انتظار برده ميشود 
.  پريزيدنت به تازگی تجديد تعهد نمود تا سال آينده انتخابات رياست دولت، پارلمان و شورا های ايالتی را براه اندازد

برخوردار خواهد بود؟ مشرف، نظر به اشارۀ مشاور حقوقی وی،      ولی اين انتخابات تا چه حد از روش ديموکراسی     
بگمان غالب از وظيفه کنار خواهد رفت ومتعاقب آن توسط پارلمان حاضرکه از وی طرفداری دارد، برای پنج سال 

ئن،  آينده به کرسی رياست دولت انتخاب ميگردد و انتظار آنرا نمی کشد تا با اجتماع انتخاب کنندگان جديدی غير مطم 
 . م دستخوش تقلبها خواهد گرديد ٢٠٠٢بيم آنرا دارد که انتخابات مانند سال  ) او پو زيسيون(مخالفين . روبرو گردد

نواز شريف از بازگشت . بسر ميبرند) تبعيد(دو سياست مدار شناخته شده، بينظير بوتو و نواز شريف، در اکسيل 
اکمه روبرو خواهد گرديد وحق شرکت در انتخابات را    بکشور منع گرديده و ميرمن بوتو درصورت بازگشت با مح  

 ) فساد، رشوه(مشرف تنفر و بدبينی خود را نسبت به هردو سياست مدار زير پوشش اتهام کروپشن . ازدست خواهد داد  
است و اردو در همه مسايل چه  ) فاسد(درکشوريکه حزب بر سر اقتدار سراسر خود کروپت  .  به آنها پنهان ميدارد

.  بزرگ دست اندر کار است، اتهام رشوه ستانی برديگران به سرحد چتيات و جفنگ دکه ميزندُخرد و چه
اوپوزيسيون تقا ضا دارد تا در مدت مبارزات انتخاباتی يک حکومت بيطرف زمام امور را در درست داشته و    

 . کميسيون انتخابات با صالحيتهای فوق العاده مجهز گردد 
 

 راه حل نظامی بعوض سياسی     
امريکا که خود در مبارزه با القاعده و بنياد گرايان اسالمی بديلی برای مشرف سراغ ندارد، سياست داخلی وی 

درکنفرانس  . سفر کوتاه بوش در شروع ماه مارچ اين ناراحتی را بيشتر بر مال می ساخت   . بدوشش گرانی مينمايد 
رد و پيش آمد بوش باوی بيشتر به سرحد      مطبوعاتی که درختم سفر بوش دائرگرديد مشرف او را مشايعت ميک   

.   بوش پاکستان را در درجه دوم  بعد از هند قرار داده و برنظام ديمو کراسی اصرار ميورزيد سرزنش دکه ميزد چه
 سکرتر در دولت امريکا در يک سفر به اسالم آباد، موضوع رابيشتر شدت بخشيد      Boucherچند هفته بعد، بوچر 

بحيث رئيس دولت و قوماندان نظامی بصورت دوام دار قابل حوصله نيست، و اردو بايد         وقتی گفت و ظايف مشرف 
 .زير کنترول يک حکومت ملکی قرار بگيرد

اينکه مشرف بيشتر يک جنرال است نسبت به يک سياست مدار، نه تنها رفتار توهين آميزش با نمايندگان منتخب   
تقاضای خود اراديت و نا   . ز جديد تشنج در کشور مؤيد آن ميباشد مردم نشان دهنده آن است بلکه برخوردش با دو مرک  

آراميها در بلو چستان که يک ايالت بزرگ پاکستان است و از نظرموقعيت و معادن اهميت ستراتيژيک دارد، با     
 هزار فرد مسلح مجهز با وسايل ٨٠در منطقۀ قبايلی ايالت شمال غرب، .  هزار عسکر جواب گفته شد ۴٠ارسال 

 . اخت و هيلی کوپترها در مبارزه با گروه های تروريست، قرار دارند اند
اقوام بگتی، مری و منگل در بلو چستان در يک ديالوگ سياسی، با آنکه تقاضای شان برای خود مختاری بيشتر قابل 

شکيل بحيث سياهی فاليز ت" لشکر آزادی بلوچستان "در عوض يک لشکر غير متجانس بنام  .  فهم است، راه ندارند
طالبان افغان   . گرديد که بحيث گروه تروريست تاپه زده شد تا گماشتن قدرت بی حد قوای نظامی را توجيه کرده باشد 
 . و پاکستانی که درين ايالت حضور دارند آسيبی نمی بينند آگرتشجيع نشوند، تا با اقوام محل سازش نکنند 

 

 يادی از زمان طالبان     
اين دو منطقه مواضع عقب نشينی    . در وزيرستان شمالی و جنوبی بحرانی تر است   وضع در ايالت شمال غرب خاصتًا   

برای اينکه پاکستان به امريکا  ). گروه گلبدين حکمتيار(فدائيان القاعده و متحدين شان گروه های مقاومت افغانها است 
تنها با بمباردمان های ساحات  و جامعه جهانی نشان داده بتواند که جزء الينفک در ميارزه با تروريزم می باشد، نه      

هيچگونه . مفصل، فراريان تروريست را نشانه ميگيرد، بلکه در بين اهالی محالت خوف و ارعاب را نيز پهن ميکند
جبر    . جد وجهد بعمل نمی آيد تا مشت آهنين نظامی با دست باز کمک های اقتصادی و اسباب سياسی تعويض گردد   

ۀ خودی اقوام را که از زمان استعمار باين سو وجود دارد، بخطر مواجه کرده      بکاربرد قدرت نظامی ساختار ادار
 .است

در خالی سياسی مال ها آشيانه ميگيرند که حکومت ايالتی در پشاور، متشکل از ائتالف احزاب اسالمی، آنها را    
ناطق قبايلی رژيمی را به اساس راپورهای رسانه های پاکستانی اين مال ها در شهرهای کوچک م    . پشتيبانی ميرساند

َکِست های ويديوئی . بپا ايستاده کرده اند، که روز های بسيار تاريک زمان طالبان را در افغانستان بخاطر می آورد 
فروش يک کست (در دوران است که نشان می دهند چطور مليشيا ها،مردی با جزئی ترين تخلف از اصول شريعت   
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ازعکس العمل دولت اثری نيست ولو که        .   پايه تنوير جاده می آويزند  سر ميزنند و جسد بی جانش را به  ) موزيک
شاگردان مدرسه های دينی بدفاتر ادارات محل هم حمله ور شوند تا اينکه قطعۀ پاسبان سرحدی مورد حمله قرارگيرد   

 .و آنها شدت برخورد عمل نظامی را احساس کنند 
 

 فضای عاری از تشنج با دهلی وجود ندارد         
د شعله های نا آرامی ها در دو ايالت سرحد غربی کشور، اسالم آباد را وا خواهد داشت توجه کند از              شايد فکرشو

شرايط همچو پيشبينی مساعد است زيرا  . طرف شرق کشور که سرحد مشترک با هند دارد، تجاوزی صورت نگيرد 
 ديا لوگی که بين دهلی و اسالم       آتش بس در سرحد نشانی شده بين دو کشميراز سه سال به اين سو مراعات ميگردد و    

آتش بس مذکور عمًال ذريعه بکار افتادن رفت و آمد بسها بين . آباد بسويه های مختتلف در جريان است، دوام دارد
برخالف هرقدر در سرحد افغانستان باد    . هردو کشميرتحکيم يافته ولی با آنهم اعتماد درمناسبات جانبين بوجود نيامده  

چه . ه همان اندازه تنقيد بسوی هند شديد تر ميگردد که اين خود نشانه ايست از بی اعتمادی پاکستانبه  تندی بوزد، ب
اختالف بين شيعه ها و سنی ها باشد و يا نا آراميها دربلو چستان و ايالت شمال غرب، درهمه جا دست ادارۀ    

 . استخبارات هند در کار گمان برده ميشود 
 

 ُدکترين عمق ستراتيژی   
ن شديدًا در اشتباه قرار دارد که هند هرچه بيشتر در کوشش است تا در افغانستان جای پای خود را استحکام    پاکستا
اين حقيقت که هند در جالل آباد و قندهار به امتداد سرحدات پاکستان، قنسلگری هايش را بر قرار کرده است،     . بخشد

 . خوف محدوديت های گذشته را بيدار می سازد 
ويزيون طلوع، مرتکبين قتل يک کارگر هندی درهمين تازگی ها در منطقه قندهار، اقرار داشته اند که  طبق اطالع تل

روابط ). اطالع از طرف اسالم آباد ترديد شد  (آنها به هدايت اداره استخبارات پاکستان آی، ِاس، آی عمل کرده اند  
در پاکستان زياد مورد عالقه است، پنداشته    که " عمق ستراتيژی"دوستانه بين کابل و دهلی بحيث خطربه دکترين    

 . ميشود
صرف به اين صورت، نظر به  .  طبق اين نظر بايد افغانستان بهر صورت در ساحه نفوذ پاکستان نگاه داشته شود      

اين دکترين   .  بدست آورد)  هند(طول موقعيت سرحد، ميتوان عمق مودر ضرورت ستراتيژيک را در برابر دشمن    
چنين معلوم ميشود که اکنون هم اين نظر چلش    . رای به پا ايستاد کردن طالبان تو سط پاکستان  دليل عمده ای بود ب  

اين راپور ها می رسانند که طالبان افغانی . داشته باشد، اگر راپورهای ژوناليست های پاکستانی از نظر انداخته نشوند
باين ترتيب نيروهای  . از خط ديورند ميگذرند  بدون موانع در مناطق سرحدی با افغانستان در حرکت بوده و آزادانه      

ناتو در افغانستان امروز بايد منابع ُپرمصرف را بکار ببرند تا سرحدات کشوری را پاسداری نمايند که، ادعا دارد   
 .بحيث عضو قابل اعتماد د راتحاِد مبارزۀ ضد تروريزم قرار دارد 

 
 پايان

  


