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 پس ازمشرف
 

 اسد اعالم گرديد که جنرال مشرف رئيس جمهور نظامی پاکستان پس از نه سال سلطه بر اين کشور 18روز دوشنبه  
اين استعفا بدنبال آن صورت گرفت که پارلمان ملی پاکستان طرح استيضاح جنرال .  مقام خويش استعفا دادسرانجام از

در اين طرح مشرف به خيانت عليه پاکستان متهم شده بود که در آن مواردی از جمله سرنگونی . مشرف را آماده کرد
اتهاماتی که اگر ثابت می .  آباد وغيره شامل بودحکومت منتخب نوازشريف از طريق کودتا، کشتار در الل مسجد اسالم

 .شد، سزائی جز اعدام در انتظار مشرف نبود
 .گفته می شود که در ترغيب مشرف به استعفا، کشور های عربستان سعودی و اياالت متحدهء امريکا نقش مهم داشتند

 داده منافع پاکستان برايش در مشرف در آخرين سخنان خويش بعنوان رئيس جمهور گفت که وی هرکاری که انجام
 .وی تمام اتهامات وارده برخود از جانب مخالفين سياسی خويش را بی بنياد خواند. اولويت قرار داشته است

 
 تحولی بی سابقه

اين برای نخستين بار در تاريخ شصت ويک سالهء پاکستان است که يک زمامدار که بوسيلهء کودتای نظامی به قدرت 
اين تحول را پاکستانی ها بعنوان پيروزی بزرگ . سط يک حکومت منتخب از کار برکنار ميشودرسيده است، تو

 . ديموکراسی برای کشوری می دانند که بخش بزرگی از تاريخ خود را در زير سلطهء نظاميان گذرانيده است
جالب . ين روز را جشن گرفتندمردم در پاکستان بعد از شنيدن خبر کناره گيری مشرف از قدرت به خيابانها ريختند و ا

است که اين روز مصادف با هشتادونهمين سالروز استقالل افغانستان از انگليس نيز بود اما در افغانستان اين روز به 
اندازهء يک لحظه شادمانی مردم پاکستان از کناره گيری مشرف در افغانستان جشن گرفته نشد و حتی خبر استعفای 

 .وضوع جشن استقالل را نيز تحت الشعاع قرار دادمشرف در سرخط اخبار، م
 

 مخالفين مشرف
آيا اتحادی که به منظور . اکنون سخن بر سر اينست که پاکستان پس از کنار رفتن مشرف دچار چه تحوالتی خواهد شد

 برکناری مشرف بميان آمده بود پابرجا خواهد ماند؟
نوازشريف رهبر حزب مسلم . دند، مخالفين سياسی ديرينهء هم انداحزابی که در انتخابات اخير در پاکستان بقدرت رسي

خواستار کناره گيری مشرف از قدرت و بازگشت افتخار چودری قاضی القضات پيشين و همکارانش به ) ن(ليک 
بی نظير بوتو طی يک سازش قرار بود با . حزب مردم زياد روی اين دو مسئله پافشاری نداشت. وظايف شان بودند

حکومت مشترک بسازد و در اين مورد مذاکراتی ميان مشرف و بی نظير در امارات متحدهء عربی صورت مشرف 
مشرف نواز شريف را که به پاکستان بازگشته بود دوباره از کشور اخراج کرد اما با کشته شدن بی نظير بوتو . گرفت

 .صحنه بکلی تغيير کرد
 

 نقش امريکا
اياالت متحدهء امريکا هم در ابتدا تالش کرد تا راهی برای ادامهء کار . زياد قايل استامريکا به تحوالت پاکستان اهميت 

در حقيقت امريکا در مسئلهء پاکستان بر سريک دوراهی دشوار قرار گرفته . مشرف پيدا کند که به اين کار توفيق نيافت
 و پس از 2001 مشرف در سال از يکطرف مسئلهء بقای يک دوست در ميان بود که بقول جورج بوش جنرال. بود

از طرف ديگر ادعای امريکا در مورد اينکه . گرفت و به طالبان پشت کرد) شجاعانه(ماجرای يازدهم سپتامبر تصميم 
 .از استحکام ديموکراسی در پاکستان حمايت می کند با حمايت از مشرف زير سوال می رفت

مهم است و از نظر امريکا مطمئن ترين کسانی که می توانند کليد برای امريکا مسئلهء تکنالوژی اتومی پاکستان بسيار 
 .اين تجهيزات را در اختيار خود داشته باشند نظاميان پاکستان اند

امريکا با دل ناخواسته به اين خواست مردم پاکستان گردن نهاد اما نبايد گمان کرد که با کنار رفتن مشرف پاکستان به 
زودی تب وتاب ناشی از شادمانی و سروصدای مرگ بر مشرف پايان خواهد گرفت و ب. ديموکراسی دست يافته است

 .مشکل ائتالف تشکيل دهندهء حکومت پس از آن آغاز می شود
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 ائتالف شکننده
اما برای مردم . نخستين مشکل احزاب تشکيل دهندهء ائتالف پس از سرنگونی مشرف موضوع تقسيم قدرت است

. هدف نبود بلکه وسيله ای بود برای بيرون رفتن پاکستان از مشکالت اقتصادی وامنيتیپاکستان سرنگونی مشرف يک 
اما آيا  عناصر تشکيل دهندهء حکومت ائتالفی در مورد چگونگی رسيدن به اين اهداف تا کدام حد از اتفاق نظر 

 برخوردار اند؟
هرچند رئيس جمهور در . د داشته باشندهرکدام از اين احزاب می خواهند کرسی  رياست جمهوری را در اختيار خو

پاکستان که دارای نظام پارلمانيست، بيشتر بعنوان يک نماد مطرح است اما اين صالحيت را دارد که هر زمان که اراده 
 .  نمايد، پارلمان را منحل کرده و دستور انتخابات جديد بدهد

 
 فساد و سياست در پاکستان

سياستمداران در اين کشور بيشتر به فکر ثروت انباشتن برای . سياست در پاکستان بافساد رابطهء نزديک داشته است
فساد در حکومت هائی که با رای مردم روی کار آمده اند در دخالت ارتش در سياست اين . خود اند تا خدمت به مردم
 .کشور نقش مهم داشته است

است که زمانيکه مشرف نه سال قبل قدرت را در دست گرفت خزانهء پاکستان بکلی يکی از هواداران مشرف مدعی 
اکنون بار . خالی شده بود اما اکنون که مشرف از کار برکنار شده، مليارد ها دالر ارز در خزانهء دولت انباشته شده است

 !ديگر سياستمداران برگشته اند تا مانند گذشته بيت المال را غارت کنند
مليارد ها دالر پول را مشرف از همکاری با امريکا در آنچه که مبارزه عليه تروريسم خوانده شد .  درست استاين سخن

اعتراف می کند که با فروش افراد القاعده وطالبان به امريکا نيز ) در خط آتش(وی خودش در کتاب . بدست آورد
م سپتامبر اگر برای امريکا يک مصيبت بود، برای متحد يازده. پاکستان مبالغ هنگفتی پول از امريکائی ها بدست آورند

مشرف از همه چيز حتی از فروش انسان به امريکا . نزديک امريکا عليه تروريسم يعنی پاکستان يک موهبت الهی بود
 .دالر بدست آورد

کی در افغانستان به جامعهء جهانی برای کمک به افغانستان اعالم مليارد ها دالر کمک کرد که از آنجمله فقط بخش کوچ
 . پاکستان چندين برابر افغانستان بخاطر همکاری در مبارزه عليه تروريسم پول بدست آورد مصرف رسيد درحاليکه

ناامنی ها که ديگر محدود . اما اکنون که مشرف رفته است مشکالت زيادی جلوی پای زمامداران جديد اين کشور باقيست
 با مشکالت اقتصادی از جمله ازدياد قيمت ها و کمبود برق چالش های بزرگی است به مناطق قبايلی هم نيست، مبارزه

 .که جانشينان امروز مشرف به آن مواجه اند
 

 تاثير تحوالت پاکستان بر افغانستان
هم از نظر اقتصادی ما نيازبه پاکستان داريم . افغانستان کشوری است که سخت به همسايهء خود پاکستان وابسته است

اهميت اين وابستگی را زمانی می توانيم بصورت . برای تامين امنيت خود به همکاری پاکستانی ها نيازمنديموهم 
روشنتر درک کنيم که می بينيم در حاليکه حدود چهل کشور جهان برای کمک به افغانستان در اين کشور حضور نظامی 

 . بارزه عليه تروريسم ره به جائی نخواهد برددارند، همه به اين باور اند که بدون همکاری واقعی پاکستان م
مشرف به عنوان يک رهبر نظامی برای جنگ با مخالفين مسلح دست باز تر داشت اما ائتالف ضعيف کنونی برای هر 

از طرف ديگر حکومت منتخب بيشتر از يک حکومت خود . تصميمی در اين زمينه نيازمند رعايت حال همديگر است
اين شرايط با نظر . نظر مردم را خواهد کرد که خواهان صلح با مخالفين و دادن امتياز به آنهاستکامهء نظامی رعايت 

 .افغانستان که خواهان يک جنگ بی امان با ريشه های ناامنی در آنسوی مرز است همخوانی ندارد
ت انتحاری ازدياد با در نظر داشت تجارب سالهای پار، بارسيدن ماه رمضان در ميزان ناامنی ها و بخصوص حمال

 . بعمل خواهد آمد و ادامهء ناامنی ها مخالفت های افغانستان عليه پاکستان را به دنبال خواهد داشت
 

 آيا نظاميان از صحنه کنار خواهند رفت؟
پاکستان در عمر شصت ويک سالهء خويش تناوبی از دست بدست شدن قدرت از نظامی به منتخب و برعکس را شاهد 

 . دوره حکومت غيرنظامی بدنبال خود دوره ای از بقدرت رسيدن نظاميان را شاهد بوده استبوده که يک 
شرايط حساس امروز منطقه و اهميتی که پاکستان برای امريکا و ناتو درين منطقه دارد نيازمند همکاری هائی است که 

 . يک حکومت ضعيف غيرنظامی و درگير کشمکش های داخلی از تامين آن عاجز است
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هرچند نمی توان گفت که يک کودتای ديگر در آيندهء نزديک محتمل است اما با توجه به مشکالت امريکا و ناتو در 
افغانستان و نيز اين حقيقت که امريکا از امنيت تاسيسات اتمی در پاکستان نگرانی دارد، به مشکل می توان تصور کرد 

 .      ی حکومت غيرنظامی حتی بصورت محدود خالی کنندکه نظاميان صحنه ای را که خود در آن فعال اند برا
   
 


