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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  

  سياست دو پهلوی جنرال مشرف و جامعۀ ملل
  ) گرفتن باغبان را  ُقچ-مشرف(

  
م جنرال مشرف رهبر پاکستان ظاهرًا از طالبان رو گشتاند و در ائتالت مبارزه در برابر ٢٠٠١سپتمبر ١١با واقعۀ 

امعۀ ملل را به جخود امريکا و  خِ ست دو ُردر ظرف بيش از پنجسال گذشته مشرف کوشيد باسيا. تروريزم پيوست
ه امريکا سپرد ولی در جملۀ گرفتار شده گان ب با اينکه بعضی از تروريست های القاعده را دستگير و.بازی بگيرد

ازهمه مهتر اينکه طالبان چه بلند پايه و چه از رده های پايان همه کويته . هيچ يک عضو بلند پايۀ القاعده شامل نبود
 خود قرار داده و از آنجا تجهيز گرديده به اقغانستان راه هجوم می يابند و  تا حال )  ايالت بلوچستان پاکستانمرکز(را 

  . هيچ يک از آنها گرفتار نشده اند
 مارچ خود را وقف سياست های غير قابل ١٧/١٨ِست چاپ سوريش سر مقالۀ اخير هفتۀ مورخ . ِست. روزنامه ِان

ن خدمت عالقه مندان تقديم اين يک ترجمۀ آ. و گويای ذهنيت غرب در برابر پاکستان است اعتبار مشرف نموده 
  .است

  
  

در کشور . رئيس جمهور پاکستان در سياست داخلی و بين المللی سخت تحت فشار قرار گرفته استپرويز مشرف، 
کندگان عقيده دارند که ره تبص. ومت غير منتظره رو برو گرديدخودش با برطرف کردن قاضی القضات با مقا

 نظر به ،کالی دعوا، ژورناليستان و مخالفين و . تقرب ميورزدbanana republic" يلهجمهوريت ِک"پاکستان به يک 
  . اقدام غير قانونی مشرف در برطرفی قاضی القضات دست به مظاهرات شديد زدند

 امريکا که مهمترين عضو ائتالف و ۀحدع متالدر اض. رخش ميوزدب "باد شديد سرد"از نظر سياست خاريجی هم 
 اخير .به شمار می رود، مايوسی از عدم موفقيت در ميارزه با تروريزم روز افزون استن تمويل کنندۀ پاکستا

  بصور غير مترقبه از پاکستان ديدن بعمل آورده و مشرف را جدًا مورد مالمتی ، چينی،فروری معاون رئيس جمهور
کا که اکنون ديموکراتها در آن اکثريت دارند، با قطع منابع مالی تهديد نمود که اين برای کانگرس امري.  قرار داد

تنها در سال جاری بايد برای  اسالم آباد تخمينًا يک ميليارد دالر به اختيتار . رژيم مشرف سخت درد آور خواهد بود
  .گذاشته ميشد

  

  وعده های لفظی  
عده نمود تا در آينده در اتحاديه پرسونل با اسالميست  ومريکا پيوست وم  به ا٢٠٠١سپتمبر ١١ مشرف که بعد از

طالبان و القاعده مناطق .  وعده صرف در آلفاظ باقی ماند اينهای افراطی در کشورش بصورت جدی معامله نمايد که
ز اعضای القاعده گرچه بعضی ا.  سرحد با افغانستان بحيث پايگاه و پناه گاه  در اختيار دارندنزديکیقبايل را در

 تبليغ ،گرفتار گرديدند ولی اسامه بن الدن و رهبر طالبان مال عمر در آزادی بسر ميبرند، در مساجد و مکاتب قرآن
بلند گرفتن خشونت ها در جنوب . همه فعال هستند" جنگ آوران خدا"جهاد همچنان ادامه دارد و زير بناهای تربيۀ 

گرچه اسالم آباد تنها در هرج و مرج ها . در پاکستان تجهيز و تنظيم ميگردندافغانستان شاهد آن است که شورشيان 
  .بات سازی آن دست باال داردمسؤول نيست الکن با آنهم در بی ثدرکشور همسايه 

  
ريشه   وافراطيان داخلی که با آنها در ارتباط اند )عاری از قانون(  پاکستانغرِبقاعده که بگذ ريم  در الاز طلبان و

ه   درجن بست در گشت و گذار هستند ک ميرسند،٨٠ شان  بهزمان جنگ های افغانستان با شوروی در سالهای های
. جنگ آوران اين ها از ظرف اردوی پاکستان با تمويل امريکا و عربستان سعودی در پاکستان غربی تربيه می شدند

 ترک گفتند، بحيث نجات بخشان به کشمير  افغانستان را١٩٨٩اين جنگجويان بعد از اينکه قوای شوروی در سال 
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 وجنگ با طالبانآماده ساختن ی ااين تربيه گاها بر ٩٠در شروع  سال های . ال گرديدند هند ارسۀتحت حماي
  .مورد استفاده قرار ميگرفت جنگساالران  در افغانستان که باهم درگير بودند،

  

   اتحاد غير مقدس 
.  ان اسالم آباد بحيث آبزار سياست خارجی مورد سوء استفاده قرار گرفتده ها سال جهاديها از طرف قدرتمند

به اساس بيان . ارتباطات تنگاتنک شخصی و اداری حاصله از آن بين قوای امنی و اسالميست ها بمشکل قطع ميگردد
م پشتی بانی اين ها هنوز ه:  در دستگاه امنی به افراطيان متعصب خوشبينی داردندبصورت انفرادی مشرف اشخاصِ 

ها در افغانستان بازی ی دستگاه استخباراتی پاکستان امروز هم  رول مهمی را در تمويل و تنظيم  شورش. زياد دارند
  . ميکند

 رفتار وی بيشتر به برهمی جلو گيری نمايد؟   قرار ندارد تا از چنين درهمی ویآيا مشرف آرزو دارد ولی در وضع
 زيرا در سطح سياسی  رئيس جمهور خود با اسالميست ها در يک اتحاد. بازی دو پهلو داللت داردرياکاری و 

 قرار دارد تا از آمدن پيپلز پارتی بينظير بوتو و حزب مسلم ليگ نواز شريف به صحنه سياست جلو گيری نامقدس
  .کرده باشد

پاکستانی ها و قدرت مذهب طلبان درکشور در زندگی روزمرۀ  به اين طرف نفوذ افراطيان مذهبی  اتحاداز آن
احزاب اسالميست ها در ايالت شمال غرب حکومت را در دست داشته و . بصورت قابل مالحظه ازدياد يافته است

در ديگر مناطق کشور هم  حمالت به قاضی های معتدل، زن های . همه روزه بيشتر بسوی طالبانيزم روان استند
  . وی لچ، رو به ازدياد استفعال سياست پيشه و زن های ر

بيشتر  از سياست دو پهلوی ویچنين بنظر ميرسد که در واشنگتن ترس از نبودن پرويز مشرف نسبت به نارضايتی 
بحيث سپر در برابر اسالميست شدن روز افزون پاکستان بهر صورت بهتر " معتدل"خيال باطل ميگويد جنرال . است
   .داوم به رژيم مشرف نتيجه خالف آنچه است که توقع ميرود با امداد مت است که معاومدار. است

 م در برابر حکومت نواز شريف که غرق در فساد اداری بود از طرف اکثريت ١٩٩٩کودتای مشرف در سال 
 شش سال ،آنوقت رهبر نظامی بزودی  بازگشت به ديموکراسی را وعده داد ولی هنوزهم. پاکستانی ها استقبال گرديد

 در يک ريفرندم قابل شک و ترديد و انتخابات  مشرف. ميخواهد قدرت را سخت در پنجه داشته باشد او،آن بعد از
 و موسسات ضعيف ديموکراسی را که وجود داشتند، يکی م  حکمفرمائی خود را تحکيم بخشيد ٢٠٠٢قالبی در سال 

  . بعد ديگری ازبين برداشت
را آينده  نی صورت ميگرفت و نمايندگان جديد مردم رئيس جمهوردر خزان طبق قانون اساسی بايد انتخابات پارلما

 سال ديگر رای اعتماد حاصل ۵از پارلمان موجود برای شرف قبل از آن اعالم داشت که او ولی م. تعين ميکردند
 برای اينکه قاضی القضات در زمينه مشکلی ايجاد نکند، بدون دليل وی را از وظيفه برطرف کرد زيرا وی. ميدارد

  . در تازه گی از جريان نا راضی بنظر می رسيد
.  که اين وضع قابل تجديد نظر پنداشته ميشودنددول غرب تاحال بدون تنقيد محو ديمو کراسی را در پاکستان قبول کرد

 .از پاکستان در کوتاه مدت يک کشور با نظام ديمو کراسی بميان آمده نمی تواند زيرا اردو در سياست نفوذ زياد دارد
شروی اسالميست ها نسبت به مشرف که در ياحزاب زيکوالر می توانند در يک نظام ديموکراسی بدون شک از پ
  .اتحاد با مالها قدرت خود را تحکيم بخشيده است، جلوگيری بعمل آرند

ل در اسالميست ها تاحا.  ميليونی پاکستان افکار معتدل داشته و با بنياد گرائی آشنائی ندارد١۶۵اکثريت نفوس 
بوتو و شريف، که در اکسيل به سر ميبرند، هردو  ،ت سابقائسای حکومُر.  فيصذ رای داشته اند١٠انتخابات کمتر از 

کدام شخصيت های برازندۀ سياسی نيستند، با آنهم آن پاکستانی های که به سياست عالقه ميگيرند بايد حق داشته باشند 
  . يندتا سياست مدار قابل قبول خودرا انتخاب نما

  
.   را اختيار نموده و به قدرت های ديمو کرات مراجعه نمايدیشايد مشرف نظر به پروتست ها در کشور راه بهتر

 بايد يک مرتبه  و دول غربمظاهرات را با خشونت خاتمه و انتخابات آينده را بصورت تقلبی انجام خواهد دادولی او 
 هر قدر .از مدت اين وضع برای پاکستان کار خوبی نخواهد بوددر در. دن چشم پوشی نماين از اين جريا نيزديگر

 ترئيس جمهور بازی خطرناک دو پهلوی  خود را ادامه دهد بهمان اندازه کشور و با آن تمام منطقه ثبات را از دس
 ،بپردازندافغانستان بيرل مملو از باروت باقی می ماند و تا وقتيکه تروريست های پاکستانی در هند به حمالت . دميده

  . نزديک جوئی باهند به ثمر نمی رسد
  

  پايان
  

*******************  


