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 مرگ بی نظير

بستن خون و خشونت  بوتو می دانست که اوضاع کشورش آ .بازگشت بوتو به پاکستان همراه با قبول گزينه مرگ بود
بنيادگرايی باز تر  العاده و تعطيلی قانون اساسی راه را برای گسترش استبداد به بهانه مهار اعالم وضعيت فوق. است

ا  . کرده بود ان ب و در           باز داشت صد ها وکيل و حقوق دان هم زم ه بوت ود ک ن ب ر اي شان گ ستان ن و در پاک حضور بوت
رد    . تمهره بزرگ اس حال تبديل شدن به يک ا می مي ه  .مهره بزرگی که يا رهبر پاکستان می شود و ي ر   گزين ای غي

  .از اين دو برای بوتو از همان اول متصور نبود
از سطح يک حمايت ديپلوماتيک   تنها البته اين حمايت .غربی ها با هدف ايجاد تغييرات سياسی از بوتو حمايت کردند

وز غربی به  استخباراتی بنگاهای. باالتر نرفت ه ممکن در سياست         صورت عموم هن ا گزين وان تنه ه عن از مشرف ب
سايل سياسی      تحت فشار افکار عامه دستگاههای استخباراتی البته. پاکستان حمايت می کردند گذاری ران م ل گ و تحلي

د   ه بودن دوام   در غرب قرار گرفت ا از ت ستان  نظامی  حکومت  ت د   در پاک ل مجموعه       .حمايت نکنن ين دلي ه هم درست ب
ای      مراکز تصميم وان يکی از راهه ه عن و ب ردن حکومت    گيرنده در غرب از بازگشت بوت ی ک د   ترکيب . حمايت کردن

تند و درست   ی          البته که غربی ها گزينه ای بهتر از نظامی ها نداش اد يک حکومت ترکيب ل در صدد ايج ين دلي ه هم ب
د  ره     . بودن و چه ا بوت ی ه رای غرب ادی   ب ل اعتم ه می توانست د     قاب ود ک اد يک حکومت مرکب      رب  حکومتی ( ايج
د   ) ملکی نظاميان و افراد از مرکب ا کن ا   . نقش مهمی را را ايف و ام ار بوت ود      در کن ز مطرح ب ره ديگری ني واز  . چه ن

اختار د در س ز باي ن حکومت شريف ني ی اي ستان   ترکيب ه پاک م ب ل او ه ين دلي ه هم رد و ب ی ک ازی م نقش اساسی ب
   .ز شريف با فشار فزاينده غرب بر پرويز مشرف ميسر گرديدبوتو و نوا باز گشت.  گشت باز

  
  :از راست به چپ

  سورن سنگهـ، سابق وزير خارجه هند، بينظير بوتهو، ذوالفقار علی بوتهو
  1972 -م فقيد هندوستاناندرا گاندهی صدراعظ

   
وذ   موقعيت خانوادگی و حزبی اش او اوال به دليل. مشرف اما بوتو را به عنوان رقيب اصلی قدرت خود می ديد از نف

ردم     شار مختلف م ين اق ود   زيادی در ب ان          .برخوردار ب ادی از زن م رای زي ست ه وان يک زن، می توان ه عن ا ب  ثاني
ی را   پاکستانی  واه غرب ه خود جلب       را به خود اختصاص بدهد و هم حمايت نيروهای دموکراسی خ ودن ب دليل زن ب ب

وتی   حضور يک زن سياستمدار در کشوری مثل پاکستان. کند عالوه بر مشکالت فراوانی که دارد می توانست نقاط ق
ته باشد   ان، ا         .را نيز داش ان طالب ذاران جري ان گ وان يکی از بني ه عن ا ب وذ و دانش   ثالث نايی، نف افی در    ز آش سياسی ک

قادر به صدور بنياد گرايی و خشونت   زمان حکومتش در او همانگونه که. خصوص پديده بنياد گرايی برخوردار بود
ور     او همچنين گزينه. احتماال می توانست در مهار آن نيز دست بازتری داشته باشد به افغانستان بود، رای عب خوبی ب
   .نظام دموکراتيک غير نظامی بود  يک حکومت نظامی و حکومت نظامی ها به يکدادن پاکستان از
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ر فعاليت های     د      پايان حکومت نظامی ها بر پاکستان می تواند عرصه را ب ر نماي ستان تنگ ت ه در پاک ا  . بنيادگرايان ب
همچنان که  راين بوتوبنا ب. پاکستانی و افغان گستره شورش گری شان کم تر خواهد شد رفتن حکومت نظامی، طالبان

د   رقيب شماره يک جنرال مشرف به حساب می آمد، دشمن شماره جريان ين  . افراط گرايی نيز محسوب می ش در چن
درو و  ره خورد        شرايطی، منافع جريان های تن ستان در يک نقطه گ د از عرصه سياست     . دولت نظامی پاک و باي بوت

ستان  ر      . حذف می شد    پاک ان غي ه جري ه ک ستان  نظامی کردن حکومت را در   حذف او البت ق می      پاک ه تعوي الها ب س
   .انداخت

   
  .اگر ماجرای ترور خانم بوتو را به دقت ارزيابی کنيم، به چند نتيجه خواهيم رسيد

   
  .ترور بوتو کار مشترکی از ارگان های امنيتی پاکستان و افراط گرايان مذهبی بود -١
   
و   -٢ انم بوت رد ناشناس    از آنجايی که بعد از اينکه خ اران   توسط يک ف رد ديگری خودش را در نزديکی       تيرب د، ف ش

  .حاصل يک طرح مشترک باشد و آن انفجار تنها می تواند اين تيرباران. موتر حامل بوتو منفجر کرد
   
  .آن چه که به نام بمب گذاری های انتحاری خوانده می شود يک حرکت کامال سياسی بوده و مبنای مذهبی ندارد -٣

 


