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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از منابع غربی

  

   افسانه و يا واقعيت؟–طالبی شدن پاکستان 
  مزاج يک ملت نشان می دهد که چه پريشانيی دارد

  
توسعۀ ، پريشانی قرار داشتاسالميست ها در تصرف  هاه ما  لعل مسجد در اسالم آباد کهر بقوای امنی حملۀ خونبار
 جواب  پی در)ِان، ِست، ِست(ژورنالست برای  خانم شهر بانو.  شديدًآ دامن زده است در پاکستان رااسالم راديکال

  . اين سؤال افتاده است
  

 تغذيه و تروريزم توليد ايیمنی و راديکال شدۀ امروزی آن از يک دين که از افراطی گريهرا يا بيشترشکل –اسالم 
ی نشاندن کدام ستراتيژی جهانی در بازی قدرت مورد اگر به کرس. مرکز وقايع سياسی قرار گرفته استدر -می کند

 کشوری ، اين بازی درمرکِز. نيستبحث باشد، هيچ يک موضوع يا آرزوی ديگر امروزی چنين در خور اهميت
الی   با. قرار گرفته است که تهديد می شود در مبارزه با پروبلم های هويت، ايديولوژی و ناسيوناليزم، بازنده باشد

      کشور" ت حق موجودي"را در  خود مخوف بدگمانی می تابد که در آن اکثريت انسان ها نظر قاطعرپاکستان نو
)raison d’ètre  "(دهدازدست می .  

د برای طعنه زنان خواهد بوی  دليل امرنهايت  تجليل کرد که درمين  سالگرد استقالل خود راپاکستان همين اکنون شسُت
 ميهن آزاد و مستقل عرضه کند، اکثر ،کشوری که وقتی می خواست برای مسلمانان هند بحيث باشندۀ .و کنايه گويان

به  م ١٩۴٧از حصول استقالل درسال . دناننمی توداده  تشخيص  رااختناق بين آزادی و  تفاوت پاکستانی ها امروز
ه قرار داده و  استفاد، بصورت متناوب حقوق مردم را مورد سوءنظامی  منتخب وحکومت های ِ اين سو قدرت مندان
  .برای شان امروز صرف يک راه باقيست و آن اينکه بنام قربانی زندگی به سر ببرندکه تلف کرده اند چنان

ا  سياسی استعمار شده، هيچ بياد ندارد که کدام وقت شگوفان رازنگاه مستقل ولی )تئوری (نظریاز نگاه اين ملت، 
درعوض استعمار بريتانيا مملکت . از خفقان سياسی، کلتوری و اجتماعید  بوهر دهۀ استقالل نشانه ای. ديده باشد

 را که سياسيون در ِ اسالم.  رخ نداده است درآن قيد مانده  و هيچ تغييری١ اوليگارشیرامروز در اختيار استعما
ش مورد قدرت  دادنمشروعيت  برای ، مشرف، بيرقش را افراشته بودند از طرف رئيس رژيم،تهداب گذاری کشور
 که از او ی به حيث يک همکار- خاصتًا اضالع متحدۀ امريکا– تا موقفش را درانظار غرب استفاده قرار می گيرد

  . صرف نظر شده نمی تواند، استحکام بخشد
  

   در بازی پوکر سياسیه ای قطع–اسالم 
وسيلۀ  مثًال -ند رت سياسی کشانيدضای قدفبه   را را تعقيب می کردند که در آن اسالمقدرت مندان آگاهانه ستراتيژيی

دراين ضمن حدود بين . يا حتی پشتی بانی فعاالنۀ دسته بندی های راديکال ذريعۀ مقامات استخباراتی پاکستانمدارا 
از ميان برداشته شد و مردم هرچه بيشتر در بارۀ تناسب بين دين و دولت در " شخصی" و اسالم " سياسی"اسالم 

 ممکن اسالم ، محصل رشتۀ اقتصاد در مکتب اقتصاد در الهورAther Siddique ديقر صثا .ند گرفتتاريکی قرار
. اين مرتبۀ اول نيست که دين سياسی می شود« :او می گويد. را دايمًا هولناک و خطر بزرگ برای صلح جهان نه بيند
ثبيت منافع خود می ته عالقه مند ره توجه به دين ندارد، بلکذطبقۀ بلند پايۀ پاکستان که حکومت را می سازد به سر 

   ».به احساس من دين يک موضوع شخصی است که در انظار عام جای ندارد. باشد
قسمت .  يگانه کسی نيست که می خواهد واضحًا بين اسالم سياسی و اسالم خصوصی تفاوت قايل گردداثر صديق

شدن را که تازه " یطالب"سپت ن ولی کاعمدۀ همقطاران وی چه محصالت و چه محصلين خود را مسلمان می دانند
 می ، اقتصاد تحصيل می کند در رشتۀروحی اصفر که هم چنان. مناقشات سياسی وسعت می گيرد، رد می نماينددر

در  حقيقتًآ مال ها را به قدرت برسانند پس مردم  می خواستنداز شما خواهش می کنم؛ اگراکثريت پاکستانی ها  «:پرسد
؟، من از افکار يک حکومت دينی تکان می ند را در مجادلۀ شان با حکومت ياری نمی رسانيد افراطيونلعل مسجد

 مسجد سرخ به  در طبيعی است که از خون ريزی. خواهد بودحقوق زنانيقينًا متوجه ت شان آ اولين اجرا- خورم
   ».هراس افتيديم ولی هيچ کس اين جا کوچکترين خوش بينی به افراطيون ندارد

ی شدن اشتراک که آنها در پروتست ها برضد طالبقۀ پاکستانی ها در اسالم سياسی باالخيراز اين هويداست عدم عال
 هدستمربوط   که قبل از چندی در الهور به اين عمل دعوت نمودند، پيش از پيش)ِان، جی، او(های گروپ نمی کنند؛ 

از همين لحاظ اشتراک کنندگان از شمار چند صدی بيش نبود و . خوانده شدندهای سياسی و اقتصادی طبقۀ بلند پايه 
  .همۀ آنها از طبقات بهترجامعه بودند که در مظاهره شرکت کردند
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 ما –ستراتيژی سياسی وقت خود را ضايع سازيم  با اين يمنمی توان ما« : تبصرۀ غضب آلود يک دکاندار درالهور
 – شدن می ترسند ی که از طالبیآنهاي.  و زنده بمانيمانۀ خود را تکافو نمايم تا مصارف روزکافی مصروف هستيم

سياسيون هستند، سرمايه داران صنعتی و اشخاص صاحب نفوذ هستند که شب وروز شان متوجه مسايل ديگر است 
ايد بسته بماند و اگرمن يک روز را کار نکم تا در يک مظاهره شرکت نمايم  به اين معنی است که دکانم ب. نسبت به ما

به هر صورت چرا من با اين اشخاص در برابر اين مولوی ها مظاهره کنم در صورتيکه هردو . از دست بروديدم اع
  » يعنی به قدرت برسند؟ –جانب يک هدف دارند 

  
  مردم مايوس قريه نشين

عدم موفقيت حکوم سی از اسالم سيا " Manipulatorنيپوالتور های َم"در مناطق انکشاف نيافتۀ دهات پاکستان 
اساسی از قبيل مکاتب، کلينيک های صحی و امکانات کاريابی وجود ندارد، احتيا جات که يدر جاي. گردندمی مستفيد 

يک دهقان بی زمين از واليت جنوبی پنجاب . مؤسسات دينی بزود ترين فرصت و بسيار موثر دست اندر کاراند
 مصرف  توان پرداختم پنج آنرا به مدرسه شامل کردم زيرا خودم نهمن ازجملۀ هفت فرزند« : اظهار می دارد

اسالم برای . در مدرسه آنها چيزی می آموزند و هم تغذيه می شوند. اشه می توانستمعرا ا و نه آنهاداشتم مکتب را 
 من رای  با دادن برای من تفاوت ندارد که کی در قدرت است؛ زيرا. من معنی اينرا دارد که فاميلم را زنده نگاه دارم

  . مايوسانه گفتار خود را دراين جا به پايان رسانيددهقان » .ندۀ من تغييری وارد نمی شوديدر آباشد، به هرکی 
حزاب متمايل به سر زبان ها افتيده، باز هم ا" Theocracy ٢یتئوکراس"تبدبل شدن پاکستان به يک با اين که فرضيۀ 

 رای انتخاب فی صد ١١  م٢٠٠٢در انتخابات سال  اين ها . انتخابات نداشته اندفقيت برجسته در ,روش مذهبی کدام م
 ۴  با آنکه از جمله .  آنرا بدست آوردند۶٣چوکی مجلس شورا صرف  ٣۴٢ ۀ که از جمل حاصل کردندکنندگان را

 را در دست  حزب مذهبی تشکيل شده، حکومت۶که از ائتالف " مجلس متحدۀ عمل"ت آن اليات پاکستان در دو اليا
 ست از دوام ناديده گرفتنه اي که طبعًا نتيج-اين وضع. ستندينظر سياسی فعال ن  ازتالياا اکثريت باشندگان اين و،دارد
   . می سازد متمايل به سياست را رسواسه ساِزمذهبيون دسي – منتخب و نظامی ی از طرف حکومت هاآنها

در ميارزه بين « :  تاکيد می کند،سنهور برای منجمنت و ساي الپوهنتون استاد علوم حقوق در ،صدف عزيزخانم 
بلکه .  سؤال اسالمی شدن در بين نيست، ديگرتحکومت و اسالميست های افراطی در وزيرستان و هم  در محال

لی  را حاصل داشته وسخن از سياست غير شفاف حکومت در ميان است که در قدم اول بايد رضايت خاطر امريکا
ما ضرورت نداريم اثبات کنيم که مسلمان هستيم و يا پاکستان يک . ظر قرارنداردای باشندگان محل در نقب آن براعو

غه می شود تا  و توسعۀ اسالم افراطی در پاکستان به حيث پروپاگند مبال"طالبی شدن"در . کشور اسالمی است
  ».و حقوق ملت پس پا گرددتقاضا ، همانداوليگارشی در قدرت 

  
   می کند؟ تجهيز راا هکی انسان

 محمد افتخار ، هجوم بردند، قاضی محکمۀ عالی جاده هاهبيگانه شخصی که از بابت او در تمام پاکستان هزار ها نفر 
 هيچگاه در تاريخ پاکستان. وی مردم را در ورای همه حدود مذهبی و اجتماعی متحد ساخت همبستگی با. چودری بود
 درسال او.  تجهيز نکرده بودمانند اين قاضی  جمعيت مردم را سياسی همچو  چنين شخصيتی بدون دليلقبل براين
و نه " سياسی"چودری نه ملحوظات . سی گرفتر فقرۀ تجاوز بر حقوق بشر را به بر  ۶٠٠٠ تمام کشور  در م٢٠٠۶

  . ردداسالم  را در نظر داشت بلکه بصورت بسيار ساده تقاضا می کرد، عدالت و حقوق مردم حمايه گ" شخصی"
  

  پايان
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