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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ نومبر ٢٣
  

  آيا بوی يک کودتای نظامی در پاکستان به مشام تان نمی رسد؟؟
  

 مِحسود رھبر تحريک طالبان پاکستانی به بعد ويژه از زمان قتل حکيم هللاه اوضاع پاکستان در سه ـ چھارھفتۀ گذشته، ب

  .طور فزاينده رو به بحرانی شدن گذاشته استه ـ ب

سرتاسر اين کشور رويدادھائی بودند که پاکستان   آمدن محرم و برخوردھای مذھبی بسيار شديد، گسترده و بی سابقه در

  . چی تکان دادرا به قول چودھری نثارعلی وزير داخله اين کشور از خيبر تا کرا

 فرا بنيادگرای حقانی در روز روشن در اسالم آباد حين خروج از ۀدر ھمين جريان، کشته شدن يکی از رھبران شبک

باشد و سبب  منزلش سبب تحريک بيشتر شبکۀ مذکور که بانی و حامی اصلی طالبان پاکستان و طالبان افغانستان می

  . ه دولت و بدتر شدن اوضاع در پاکستان شد،علي طالبان پاکستانی و طالبان افغانتحريک

وجود اعزام نيروھای پوليس و عسکری ـ در برخی موارد مانند شورش ھای مردم در کوھات، باوجود  دولت پاکستان با

فرستادن تانک ھا برای آرام ساختن مردمان معترض و خشمگين ـ نتوانسته است ھنوز قادر به احيای آرامش و حفظ 

  .دامنيت مردم گرد

امروز، اولين جمعه بعد از برخورد ھای مذھبی در راولپندی، ھم مردم اين شھر و ھم دولت در ھراس بيش از حد 

اين ھراس در شھر ھای ديگر، مانند الھور و اسالم آباد و پشاور . برند سر میه نسبت به تکرار حوادث يک ھفته قبل ب

  .  ديده می شودته نيز در ميان دولت و مردم به وضاحت و کويو کراچی

ده ھزار پوليس برای يک شھر کوچک . دولت ده ھزار پوليس را برای حفظ آرامش شھر راولپندی موظف ساخته است

به تناسب کراچی که برای حفظ امنيت آن امروز پنج ھزار پوليس توظيف شده است، يقيناً رقم قابل توجه و چشمگيری 

  . است

ی و بحران در اين شھر و در نتيجه در تمام کشور و ترس دولت از وضعيت موجود اين رقم نشاندھندۀ ابعاد وسيع ناآرام

  .و آيندۀ آن است

علمای اھل تشيع ديروز اعالم کردند که ما برای نشان دادن اعتراض نسبت به آنچه طی روز ھای گذشته در پاکستان 

  . ا خواھيم رفتاتفاق افتاده است و نسبت به غفلت عمدی ـ جانبداری ـ پوليس به خيابان ھ

  . ر کانون ھای تعليمی مسدود اعالم شده استمکاتب و سايدر بسياری شھر ھای پاکستان امروز ادرات، 

  آن ھا از جانب دولت و از جانب مردان شان صورت میهکه که علي در کراچی زنان عليه بد امنی و زياده روی ھائی

  . دگيرد، با اطفال شان دست به مظاھره و احتجاج زده ان
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 ه نساجی که از چند ماه بدينسو معاش خويش را دريافت ننموده و عليۀدر فيصل آباد پوليس بر کارگران يک فابريک

صاحبان فابريکه دست به تظاھرات زده اند، حمله نموده تعداد زيادی از آن ھا را زخمی ساخته و تعدادی را ھم 

وق ماندن معاش چندين ماھۀ  حدود ھفتاد ھزار نفر چنين خاطر معه چندی پيش در کراچی نيز ب. بازداشت کرده است

  .مظاھراتی  به راه افتيده بود

ط آتش زدن خانه ھا و دکان ھا و وسايمزيد بر مشکالت اقتصادی و مبارزات اجتماعی، برخورد ھای مذھبی خونين، 

عدادی زياد از شھر ھای پاکستان و نقليه و ديگر اشيأ، انفجارھا و حمالت انتحاری و قتل ھا و اختطاف ھای سياسی در ت

رو نموده ه برخورد ھای مسلحانۀ باند ھای جنائی غيرقابل کنترول زندگی در خيلی از شھر ھا را کماکان با مشکل روب

  .است

قطع برق در چندين ناحيۀ شھر کراچی و مشکل آب و تقلب و گرانی ـ بعضاً تا بيست و پنج در صد ـ و گشت و گذار 

و قاچاقبران و خريد و فروش آشکار مواد مخدر و سالح و انفجار ھا و آتش سوزی ھا و انتحاری ھا، آزاد آدمکشان 

ول شديداً سبب آزردگی و خشم مردم نسبت د در ميان پوليس و ساير ادارات مسؤھمه، به دليل سستی ناشی از وجود فسا

  . به دولت شده است

يکل به دليل پائين آوردن ميزان ترور ممنوع قرار داده شده موترسا بر در برخی از شھرھای پاکستان سوار شدن دو نفر

اين کار در ھيچ کشور جھان و در ھيچ زمانی سابقه . تيلفون ھای ھمراه ھمچنان در خيلی از شھر ھا قطع است. است

  !نداشته است

پوليسی که .  گرديده استتنھا در کراچی و الھور، ديروز جمعاً بيشتر از يک اشاره سه تن ھيروئين توسط پوليس ضبط

در بسياری موارد مورد اعتراض مردم قرار دارد و اخيراً، از پس آلودگی آشکار، خود به متھم کردن يک ديگر 

  .  نھصد کيلو در شھر ديگراً پرداخته اند ـ پنجصد کيلو ھروئين در يک شھر و تفريب

مردم مشوش و خوف ... ، جيو و .وای.آر. ـ دان نيوز، تلويزيون سماء، تلويزيون آقرار گزارش ھای برخی از رسانه ھا

  ! آن ھا به کجا خواھد انجاميددزده نمی دانند که عاقبت پاکستان و عاقبت خو

دشواری د که پاکستان با  کنشھباز شريف، صدراعظم ايالت پنجاب، برادر نواز شريف، ديروز، و باالخره، اعتراف می

  .  نظام از ھم خواھد پاشيدۀرو است که اگر با آن برخورد جدی نشود، ھمه ت گرديی روب و دھشھا

از فساد حکام که روزانه به ميليون ھا دالر می رسد، چون خود و برادرش ھمراه با فاميل ھا و دوستان شان ھم شامل آن 

  !ھستند، حرفی به زبان نمی آورد

. کند که امنيت وجود داشته باشد ملک در صورتی ترقی می: گويد تان میيکی ديگر از ھمين گونه رھبران سياسی پاکس

دھشت گردی و بی اعتمادی ميان مذاھب و اقوام و مليت ھا از بين برده شود و امنيت، به ھر ترتيبی که شده، تأمين 

  .گردد

 اين کشور به اين ھدف اما، با چنين راه باريک و دورنمای تاريک در پيش روی مردم و دولتمداران پاکستان، چگونه

  دست خواھد يافت؟

 نفر شد، خشم ١۵ بدون سرنشين امريکائی به يکی از مدارس شبکۀ حقانی که منجر به کشته شدن ۀ طيارۀتازه ترين حمل

  . ر احزاب اسالمی تندرو و تعداد زياد سياستمداران اين کشور را به غليان آورده استياين شبکه و سا

تواند با تحريک طالبان پاکستان به موافقه برسد و ميان آن ھا و  کرد می چندان دور تصور مینکه زمانی دولت پاکستان 

تواند  دولت صلح بر قرار کند، تا نيروھای آن ھا را بسيج کرده به کمک طالبان افغان گسيل نمايد و افغانستان را تا می

يتی دردناکی قرار گرفته است که رسيدن به چنين ناآرام و بی ثبات و در نھايت مطيع خود بسازد، اينک در چنان وضع

ژيک ميان افغانستان و امريکا، کالً فراموش کرده و به اين راضی شده يويژه با امضأ شدن معاھدۀ ستراته ھدفی را، ب
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که اينک مجبور شده است به تحريک طالبان پاکستان باج بروت بدھد ـ  تا جائی. است که کسی به کارش کار نداشته باشد

  . انفاذ قوانين شرعی در ايالت خيبر پختونخواه

باالترين ھدف دولت پاکستان در حال حاضر احيای آرامش و دست يافتن به يک توافق ھمزيستی بدون تشدد و جنگ و 

از يک طرف کنفرانس مشورتی قومی را به ھمين دليل . دشمنی ميان تمام احزاب و اقوام و ايالت ھای اين کشور است

د، از طرف ديگر  از انفاذ قوانين شرعی در خيبرپختونخواه و انصراف از بر طرف کردن آقای ِمنگل سخن کن ر میداي

 بحرانی سبکدوش کردن منگل از کرسی صدارت  داند که در چنين وضعيتميان می آورد؛ زيرا نواز شريف میه ب

 از ساليان درازی در فکر جدا شدن از بلوچستانی که. ايالت بلوچستان مشکلی را بر صد ھا مشکالت وی خواھد افزود

  . غيرقابل درمانی را برای پاکستان ايجاد نموده است سر پاکستان است و درد

پاکستان در نظر دارد برای احيای آرامش کامل در بلوچستان و سرکوب جدائی طلبان آن، در عين زمان، نيروھای 

  . واکنش سريع را در اين ايالت بوجود بياورد

 و تجھيز و تمويل مسلمانان تندرو کشميِر ھند، مشکل مويل مصارف و تجھيز طالبان افغان و مشکل تمشکل کشمير

اختالفات ارضی و مرزی طوالنی و حل ناشدنی ميان ھند و پاکستان، و افغانستان و پاکستان، فشار روز افزون امريکا 

دست ه ن دندان ھای پاکستان شده و سر نخ را ببه اين کشور که اينک، و بعد از زمان درازی، باالخره قادر به شمرد

  .سوی شکستن خم نموده استه گرفته است، اکنون ھمراه با مشکالت متنوع داخلی کمر پاکستان را ب

  بيند؟  پاکستان اين ھمه مشکل را چگونه حل خواھد کرد؟ آيا دولت موجود توانائی حل اين ھمه مشکل را در خود می

ست، پس چارۀ کار پاکستان برای برآمدن از اين بحران در اختيار کردن کدامين راه ی محکم ا"نه"اگر جواب يک 

  خواھد بود؟ 

زعم آن ھا، تا ه شايد نظاميان پاکستان ھمين حاال به يک کوتای نظامی که بتواند اين ھمه مشکل را در آن کشور، ب

  خواھد بود؟  درستی آيا اين گزينه به نظر شما رھيافت. کنند حدودی حل کند، فکر می

آيا امريکائی ھا با اين کار نظاميان پاکستان موافقه خواھند کرد؟ آيا، اگر امريکائيان به اين کار موافق نباشند، نظاميان 

  پاکستان بازھم به کودتائی مبادرت خواھند ورزيد؟ 

ان را واقعاً به نابودی گويند، پاکست ممکن ھم است که اينھمه مشکل، چنانکه برخی از سياستمداران پاکستان نيز می

  ! کامل، يعنی تجزيه بکشاند و کودتا ھم راه خروج از اين ھمه مشکل نباشد

وجود آورده است از يک طرف بسيار ه چنين تصوری برای کشوری که برای منطقه و جھان درد سر ھای زيادی ب

  !!اد مطابقت داردخوشايند است، و از جانب ديگر با وضع و نيات ناپاک سياستمداران آن بسيار زي

 ٢٢/١١/٢٠١٣  

  

  

   

 


