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  م ٠۵/١١/٢٠٠٧              ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از منابع غربی

  

  پاکستان را جوی خون تهديد می کند؟
  
  

سقوط  ) سفيد(م  حکومت نواز شريف را با يک کودتای بدون خون رييزی ١٩٩٩هنگاميکه پرويز مشرف در سال 

صادی و فساد اداری توسط رهبران منتتخب بعد از يک دهه بحران اقت. داد، با نيات نيک مردم پاکستان  روبرو گرديد

متناسب به آن از جنرال مصلح . سقوط اقتصادی قرار داشتديموکراتيک، کشور پاکستان در بحران سياسی و در لبۀ 

 نه  قدرت خودش  که، برخالف دستۀ سياست مداران، ظاهرًا چنين معلوم بود،مشرفبرای . اميد زياد برده می شد

به اين اساس ديکتاتوری نظامی بدون چون و چرا  قبول گرديد و اين اميد می رفت که . نظراستبهبود جامعه در بلکه 

  .حکمفرمای جديد به قول خود وفادار مانده و کشور به اسرع وقت ممکنه دوباره به ديمو کراسی راه بيابد
  

  اشتهای غير متظره به قدرت
 هم مانند قدرت مندان ديگری نظامی، از قدرت بدست مشرف. مردم پاکستان از و اقعيت ها چيزی ديگری آموختند

ضمنًا اشتهايش به قدرت، معکوسًا متناسب به موفقيت . داشتن خوشنود بوده و خود را غير قابل تعويض می دانست

، بيشتر می  قدرت به کرسی ، عالقه اشهرقدر از محبوبيتش کاسته می شد، به همان پيمانه و هايش، انکشاف می کرد

در ماه مارچ قاضی القضات را از وظيفه بر . بحران به ديگرش غوط ور می گردديک از ماها به اين سو از . گرديد

در ماه جوالی در خون ريزی قدرت نشان دادن به افراطيان . سيلی از احتجاجات را در تمام کشور دامن زد طرف و

  . ، بسيار بد جلوه کرداسالمی در اسالم آباد

مبارزه با طالبان و القاعده در . به قدرت رسيدن مشرف به اين سو کم نه بلکه بيشتر شده استنفوذ اسالميست ها از 

تلفات عساکر دولتی هرروز از حد بيشتر و . مناطق قبايلی، متصل سرحدات افغانستان، موفقيت از خود نشان نداد

. جزيۀ پاکستان اخطار می دهند ناظرين اوضاع از خانجنگی و ت.پايانترين نقطۀ تنزل نموده است مورال شان به

 با پروبلم های خود دست و گريبان بوده و هيچ ارتباطی آنها را با  پاکستانواقعيت اين است که هريک از چهار ايالت

  .از يک سقوط نگاه می داردسرکوبی سؤال درين است که چه مدتی اردو کشور را با . هم  پيوند نمی دهد

. د اسالميست ها به خود دشمن ساخته است، امروز در تجريد مطلق قرار داردماننيکوالريست ها را زچون مشرف 

محکمۀ قانون اساسی، حکومت را در " دخالت های دايمی"او اعالم حالت اضطرار را با اين دليل استوار می داند که 

يانی محاسبه کند که می خواست با قاض چنين است که او اما حقيقتو . مبارزه اش در برابر ترور، تضعيف می کند

ند، و در ضديت با وی درژيم مشرف را هرروز بيشتر، به احتجاج های ملکی و پروتست های قابل توجه می کشان

   .قرار دارند

. اعتبار مشرف به اين وسيله بيشتر صدمه ديده است. باشدبسيار گزاف قانون اساسی می تواند گرفتن ق ليارزش به تع

رس اينکه پاکستان بدون موجوديت وی به سقوط مواجه خواهد شد، با وجود بحرانات متحدين غربی تا حال، از ت

واشنگتن حالت اضطرار را محکوم . هد نمودااين وضع خواهی نخواهی دوام خو. موجود، از او پشتی بانی داشته اند

  . نمود ولی عواقب جدی مالی را در بر نخواهد داشت
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  قدرت روی معاملۀ قابل مناقشه 
صدر اعظم سابق از دير سو به اين طرف با مشرف . عمل بی نظير بوتو برای رژيم  بسيار حساس خواهد بودعکس ال

قطاران بوتو يک چنين معامله قابل قبول کلی نيست و حالت اضطرار در هم. قدرت در مذاکره قرار داردروی تقسيم 

 اگر حزب مردم پاکستان . سازداساس همکاری با مشرف را مساعدعوض اينکه موضوع را مشکل تر می کند 

رهبری اوپوزيسيون را به عهده بگيرد و بوتو با دشمن سرسخت خود نواز شريف  و احزاب مذهبی دست يکی کند، 

  . می تواند مشرف را بصورت جدی به تنگناه بکشاند

لی روز دوشنبه به پروتست های او. دنالبته مهم است که مردم در برابر حالت اضطرار کدام موقف را اختيار می کن

رژيم واضح ساخت که هر گونه . شمول به عمل بيايندآينده می توانند احتجاج های کشور و در روز های وقوع پيوستند

صدها نفر از اوپوزيسيون، ژورناليست ها، وکالی دعوا و نمايندگان موسسات حمايه از . مقاومت را خفه خواهد کرد

  .اين نشانۀ خوب از روز های آينده نمی باشد. تحت نظارت قرار گرفتندحقوق بشر، محبوس و يا در منازل شان 

  

  پايان

  


