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 "نواز شريف"علت اصلی سقوط 

 
 اين مالقات به حيات سياسی نواز شريف نقطۀ پايان گذاشت

محکمۀ عالی . اکستان، اخبار سياسی اين کشور را تحت شعاع قرار داده استصدراعظم پ" نواز شريف"خبر برکناری 

را به خاطر فساد و فساد پيشگی سلب صالحيت نموده و بيش ازين او را سزوار حفظ پست " نواز شريف"پاکستان 

 در جھان از زمرۀ فاسد ترين" کرزی و برادران"مانند " شريف"بدون ترديد که  فاميل . صدارت پاکستان نمی داند

ی مانند پاکستان و افغانستان تنھا فاسد بودن کافی نيست که يک فرد مقام عاليۀ خود را ئاما در کشور ھا. شوند شمرده می

اردوی پاکستان را در توطئۀ برکناری " نواز شريف"شخص . بايد حقيقت موضوع در جای ديگری باشد. از دست بدھد

را از " نوار شريف"نطقه را از نزديک مطالعه می نمايم، معتقدم که امريکا اين جانب که حوادث م. خود دخيل می داند

صحنه برداشت، زيرا اين شخص روابط نزديک با مسکو برقرار نموده و قرار داد خريداری طيارات پيشرفتۀ جنگی 

ر داد که به بھانۀ را ندارد و دستو" نواز شريف"امريکا تحمل اين زياده روی . روسيه را با آن کشور منعقد کرده بود

 . فساد پيشگی از صحنه بدور انداخته شود

نواز "ًگزارش ھا از پاکستان نشان می دھد که محکمۀ عالی اين کشور ظاھرا بعد از تکميل تحقيقات پيرامون فساد مالی 

 و يک دخترش و دو پسر" نواز شريف" "پانامه"بر مبنای اسناد . ًو فاميلش، او را از قدرت کال خلع کرده است" شريف
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بر حسب تحقيقات محکمۀ عالی . به پول شوئی و فساد مالی متھم شده اند" مريم"و " حسين"،  "حسن"به اسمای 

 در بيرون از عبا استفاده از موقف پدر شان، در کار ھای خالف قانون و غير مشرو" شريف"پاکستان، اعضای فاميل 

وزير ماليۀ پاکستان را ھم سلب صالحيت "  محمد اسحاق دار "محکمۀ عالی پاکستان ھمچنان. کشور دست داشته اند

نه تنھا " نواز شريف. "بوده است" نواز شريف"که ھدف اصلی شخص  کرده است تا جريان عادی جلوه نمايد، در حالی

از سال " زنوا"ناگفته نبايد گذاشت که . از صدارت پاکستان، بلکه از تمام امتيازات پارلمانی خود ھم محروم گرديده است

اکنون نوبت اردو و . سسۀ قوی پاکستان يعنی محکمۀ عالی و اردو در تقابل قرار داشته استؤھا قبل بدين سو، با دو م

الکن موضوع اينقدر ساده ھم نيست که صرف به مانور . تصفيۀ حساب نمايند" نواز شريف"محکمۀ عالی است که با 

 جريان را در سطح جھانی مورد ارزيابی قرار داد و علت العلل اصلی بايد. ساختگی اردو و محکمۀ عالی اکتفاء شود

 .جو کرد و را جست" نواز شريف"برکناری 

 طيارۀ جنگندۀ ۵٠، ھند و روسيه به موافقه رسيدند که به موجب آن قرار بود که ھند  به تعداد بيش از ٢٠١۴در سال 

  ٣۵-طيارات سو. ان است، از آن کشور خريداری نمايد را که يکی از بھترين طيارات شکاری در جھSu-35) (٣۵- سو

ين  اھنوز ھم در قوای ھوائی روسيه مورد استفاده قرار می گيرد و تا کنون از زمرۀ  کشور ھای خارجی، تنھا چين از

 ٣۵- ھنوز رنگ قرار داد فيمابين روسيه و ھند در مورد فروش و خريداری طيارات سو. تکنولوژی استفاده می کند

 فرانسوی را خريداری Rafale)(نشده بود که ھند تغيير عقيده داد و خواست که به عوض،  طيارات رافايل خشک 

 را با وسايل جديد مجھز ساخته تا ٣٠-ھند اظھار می کند که اين کشور از روسيه خواسته است تا طيارات سو.  نمايد

 مجھز تر است که در ٣٠-  کمی از سو٣۵-طبق عقيدۀ متخصصين نظامی، سو.  نباشد٣۵-نيازی به خريداری سو

طيارۀ جنگندۀ رافايل ھم .  را جبران نمايد٣۵- می تواند خالی برتری سو٣٠-صورت آوردن تغييرات کيفيتی در سو

 را در ٢٠٠٠ًھند قبال با فرانسه تعلقات نظامی داشته که بر مبنای آن طيارات ميراژ .  در جھان استھايکی از بھترين

، روابط روسيه و ھند مکدر شد و مسکو ٣۵- با لغو قرار داد خريداری سو. کشور خريداری کرده بود از آن ٩٠دھۀ 

وارد ميدان گرديد و عوض ھند " نواز شريف"ھمين بود  که . بازار عمدۀ فروش طيارات جنگندۀ خود را از دست داد

  . را از روسيه به پاکستان خواستار شد٣۵- فروش  سو

قزاقستان  در ماه جون سال  در شھر آستانه مرکز" سازمان ھمکاری شانگھای" کنفرانس در" نواز شريف"اشتراک 

در جريان مالقات، سران . مالقات نمايد" پوتين"ًجاری، اين فرصت را برای نواز شريف ميسر ساخت  که شخصا با 

امضای ھمين قرار .  نمايد را از روسيه خريداری٣۵-  طيارۀ سو٢۵ھر دو کشور موافقت کردند که پاکستان  به تعداد 

امريکا تحمل زياده روی ھيچ يک . را در يک قدمی سقوط قرار داد، نه فساد فاميلی و شخصی" نواز شريف"داد بود که 

داند که تا فردی فاسد نباشد و  امريکا خودش پرورش دھندۀ فساد پيشگی است، زيرا می. از دست نشاندگان خود را ندارد

و برکناری وی از مقامش نزديکی وی با " نواز شريف"دليل فاسد بودن . يسم قرار نمی گيردنشود، در خدمت امپريال

اين گناه نابخشودنی . بدون اجازۀ امريکا با شوروی بست" نواز شريف"مسکو وعقد قرار داد ھای نظامی است که 

. زير پای کرد در پاکستان و منطقه  و منافع سياسی و نظامی اين کشور راناديده گرفتهبود  که امريکا را " نواز شريف"

گاھی از طريق پارلمان مانند : دارد ًامريکا افراد وابسته به خود و بعدا سرکش را به يک طريقی از صحنه بر می

اوکراين، گاه از طريق به راه انداختن  مظاھرات رھبری شده که حاال در ونزيويال در جريان است و گاھی از طريق 

ًدر جريان جنگ سرد جديد، امريکا دقيقا متوجه . که  در پاکستان اتفاق افتاده است مۀ عالی طوریفشار اردو و يا محک

  .کشور ھای وابسته به خود است که خطائی مرتکب نشوند و منافع امريکا را صدمه نزنند
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ريکا ھرگز پاکستان داند که پاکستان منبع اصلی تروريسم و بی ثباتی در افغانستان بوده است، الکن ام امريکا خوب می

پاکستان متحد جنگ سرد امريکا بود و تا حال ھم ھمان ھمکاری دو . را قربانی افغانستان ناتوان و اشغال شده نمی کند

کشش در روابط ذات البينی کشور ھا يک امر عادی در روابط بين المللی است . کشور به پيمانه ھای مختلف ادامه دارد

البته سردی و ناماليمات بر روابط کشور ھا سايه می افگند که در . خدشه دار نمی سازدژيک را يکه عمق روابط سترات

نواز . پاکستان مانند ترکيه برای امريکا ارزش حياتی دارد. صورت حاد شدن افراد تغيير می نمايند، نه روابط زير بنائی

تيژيک تا زمان تغييرات کيفيتی ھم  پا برجا شريف ھا می آيند و می روند، الکن کشور ھای باقی می مانند و روابط سترا

ريان جکه از  در دست داشتن اردو در خلع قدرت از وی درست باشد، اما طوری" نواز شريف"شايد ادعای . می ماند

حوادث جھان  و منطقه استنتاج می گردد، برکناری رھبران کشور ھای وابسته به استعمار، بدون اشارۀ کشور رھبری 

و زادۀ يک  انتخابات به " نظام ملکی"بار آخر، ممثل يک " نواز شريف"به قدرت رسيدن . می گيردکننده، صورت ن

دکتاتور پاکستان ھنوز ھم در اريکۀ قدرت قرار " پرويز مشرف"، مديون امريکاست، وگرنه "دموکراتيک"اصطالح 

 را از صحنه به دور اندازد  و در "پرويز مشرف"اين پاليسی اوبامای دموکرات بود تا . داشت و فرمان می راند می

  .  ھم ثواب و ھم خرما. را در اريکۀ قدرت نصب نمايد" نواز شريف"عوض يک فرد ملکی فاسد و کثيف  مانند 

بين روسيه و امريکا، رھبران وابسته به استعمار جھانی  بايد جديد با در نظرداشت حوادث منطقه و آغاز جنگ سرد 

نواز "برکناری .  کشور رھبر، به عمر سياسی و شايد طبيعی خويش نقطۀ پايان می گذارندبدانند که با عدم اطاعت از

  . ان مغرور باشدخمی تواند يک درس آموزنده برای اردو" شريف

  

  

  

 

 


