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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ نومبر ١٨

  

  آيا پاکستان باالخره ازسياستھای ماجراجويانۀ خود

   درس خواھد گرفت؟
  

ن توطئه گر، ولی دورانديش  سياستمداراعينل قبل با برنامه ھا و مقاصد مپاکستان، کشوری که شصت و شش سا

 از پيکر دو کشور ھمسايۀ فعلی آن، ھند و افغانستان، جدا ساخته شد و به عنوان يک کشورمستقل موجوديت انگليس

  . ی تا سرحد نابودی اين دو ھمسايه قرار دادني ھَم و غم خويش را بر سر دشمۀش ھميھای اول پيدايافت، ازھمان روز

داران پاکستان در اينھمه سال ھمواره اين بوده است که ھر قدر اين دو کشور متخاصم پنداری پاکستان با تصور سياستم

آشوب و ناآرامی و بی ثباتی و مشکل امنيتی ـ افتصادی و تفرقۀ زبانی ـ سمتی ـ قومی دست به گريبان باشند، به ھمان 

صور پاکستان قرار است برای اين کشور ايجاد کنند، کاسته اندازه از مخالفت و دشمنی و ايجاد درد سری که آن ھا به ت

 اقدامات و برنامه ھای عمرانی و اصالحی خويش را با خاطر ۀخواھد شد و در نتيجه پاکستان قادر خواھد گرديد که ھم

  .آرام به منصه ای ظھور برساند و به تقويت و استحکام ھر چه بيشتر دست يابند

 امکانات و فرصت ھای مساعد را برای حل کشيدگی ھای ۀت و شيطانی، به جای اين که ھمبی نھايت پسۀ با چنين انديش

کار ببرند و فضای سالمی را در ه موجود ميان پاکستان و افغانستان از يکطرف و ميان پاکستان و ھند از طرف ديگر ب

 ھم زدن ثبات و هری را برای ب تروريست پروری و دھشتگ، روش ھای بسيار گستاخانه و منحطوجود بياورنده منطقه ب

 را انتخاب کردند که گذشته از ناراحتی ھای زياد برای ھند و یحلھای امنيت ھند و افغانستان پيش گرفتند و راه 

  . افغانستان و بحرانی ساختن اوضاع منطقه و جھان باالخره، و اينک، دامن گير خود شان شد

توان گفت که بی ثبات  حال حاضر در آن وجود دارد، با اطمينان کامل میپاکستاِن امروز، در نوع ناآرامی ھائی که در 

  . ترين، ناآرام ترين و خطرناکترين کشور در جھان است

زد و خورد ھای خونين اخير ميان گروه ھای مذھبی در شھر ھای اسالم آباد، راولپندی، الھور، کراچی، کويته، فيصل 

 بيشتر از بيست و پنج شھر خورد و بزرگ ديگر اين کشور، که جدا از  دزدی آباد، ملتان و چند شھر کشمير پاکستان و

ھا و اختطاف ھا و آتش زدن ھا و قتل ھا و مافيا بازی ھا و بمب گذاری ھا و سائر اعمال جنائی و سياسی ھميشگی 

   .جھان مثل و مانندی نداشته باشد باشند، شايد در ھيچ کشور بدون وقفه در سرتاسر اين کشور می
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 ٢٣ارش برخی روزنامه ھا در نتيجۀ برخود ھای مذھبیزدر روز عاشورا، جمعۀ گذشته، تنھا در شھر اسالم آباد بنابر گ

ش يدر تاريخ پيداچنين ناآرامی و خشونتی در روز ھای محرم .  نفر زخمی گرديده است۴۵نفر کشته و بيشتر از 

  . پاکستان ھيچ وقت تجربه نشده است

 حيرت برانگيز، خشن، غيرانسانی و جنايتکارانه حاصل و نتيجۀ ھمان تفکرات و پالن ھای توطئه ھمۀ اين رويداد ھای

گرانه ای است که پاکستان برای بی ثبات ساختن ھند و افغانستان از دھه ھا بدينسو طراحی کرده بود و اينک دامن خود 

  . پاکستان را گرفته است

گيرد و  ی صورت میئدد و حملۀ انتحارگر ، ھرازگاھی بمبی منفجر میويژه در افغانستانه شکی نيست که در ھند، ب

، ولی دامنۀ چنين کارھای وحشيانه در اين دو کشور در حال حاضر، با ھر ...زند و  طالب اينجا و آنجا راھی را می

  !از محرمحتی در روز ھای غير . ديدی که به آن نگاه کنيم، به مراتب از ناآرامی ھای داخل پاکستان کمتر است

گاھی تيلفون ھای ھمراه به دليل افزايش ناآرامی ھا و برای قطع تماس ميان آدم کشان و گروه  در ھند و افغانستان ھيچ

وجود ه  بحرانی و وخيمی که فعالً در پاکستان ب چون چنان وضعيت.ھای دھشت افگن و خرابکار قطع نگرديده است

وجود نيامده ه می ھائی که طی چندين سال گذشته در آن وجود داشته، ھرگز ب ناآراۀآمده است، حتی در افغانستان، با ھم

  . است

در پاکستان، اما، در بيشتر از سی شھر در ھر چھار ايالت اين کشور و کشمير سه روز است که تيلفون ھای ھمراه از 

 مدت نامعلومی امروز تمديد کار افتاده است و قرار گزارش برخی از تلويزيون ھای اين کشور، اين اقدام دولت برای

  . شده است

که فتنه و آشوب و زد و خورد و  ھمچنان طی سه روزی که گذشت در بسياری از شھر ھای بزرگ و مھم، جاھائی

  . خرابکاری ھا از ھمه بيشتر بوده است، بر رفت و آمد مردم قيود وضع نموده اند

 مردم ناموفق بوده است، دولت نيروھای نظامی کشور را با که پوليس در تأمين امنيت و حفظ جان و مال و از آنجائی

ھمه ساز و برگ نظامی برای کمک به پوليس به خيابان ھا فرستاده  و ھر لحظه از طريق راديو و تلويزيون و 

شود که بھتر است تا فرونشستن خشونت ھا به خانه ھای شان  لودسپيکر ھا در کوچه و بازار از مردم خواسته می

    .بمانند

 ناآرام ترين شھرھای پاکستان ۀقوای نظامی برخی از نقاط مھم شھر اسالم آباد، راولپندی، ملتان و کويته را که از جمل

  .  امکانات دست داشته محاصره و جاده ھا را مسدود ساخته استۀطی سه روز گذشته بوده است، با ھم

ر وزير داخلۀ اين کشور امروز در يک کنفرانس اوضاع پاکستان در حال حاضر چنان بحرانی است که چوھدری نثا

شورش ه  به ایحادثۀ اسالم آباد سرتا سر پاکستان را به شکل بسيار ناگوار، خطرناک و نگران کنند: مطبوعاتی گفت

  .درآورده است

 نزديکی ھای نماز حادثۀ اسالم آباد زمانی رخ داد که راھپيمائی مردمان شيعۀ شھر اسالم آباد در روز دھم محرم،

ل تکردند و افرادی از ميان تماشاچيان باالی آن ھا سنگ و کلوخ و بو عبور می" فواره چوک"نام ه عصر، از محلی ب

  .ھای شيشه ای را پرتاب نمودند، و چند نفری ھم با اسلحه بر روی آن ھا آتش گشودند

 باری نيست که در اين کشور زد و خورد ميان فرقه در جستارھائی که من در طول تاريخ پاکستان نموده ام، اين اولين

پاکستان در گذشته ھم محل چنين زد و خورد ھای دور از منطق و وحشيانه بوده است، بيشتر . دھد ھای مذھبی رخ می

در بلوچستان، ولی زد و خورد ھای سه روز گذشته که بيشتر در شھر ھای اسالم آباد و راولپندی اتفاق افتاده است، در 

  . اريخ پاکستان ھيچ وقتی سابقه نداشته استت
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گردند زير کنترول نظاميان  که به شھر راولپندی منتھی می قرار گزارش برخی از رسانه ھای اين کشور تمام راه ھائی

  .رديگ از شھر به مشکل و تنھا به اجازۀ نظاميان صورت می/دخول و خروج به. قرار دارند

و آشوب طلبان . شد  شھر ھای پنجاب، تمام سه شب گذشته صدای فير گلوله شنيده میويژه دره در بسياری از شھرھا، ب

خشم آلود، با نعره ھا و دھن ھای کف کرده مردم را می کشتند و وسائط نقليه و مغازه ھا و مارکيت ھا و خانه ھا و 

  .سائر دارائی ھای عامه را به آتش می کشيدند

انی به خانه ھای شيعيان و پيروان مذھب احمدی در فيصل آباد، و تصادمات تحريک طالبان پاکستۀ حمالت چپاولگران

مسلحانه و آتش زدن خانه ھا و مغازه ھا در منطقۀ لياری کراچی جزئی از اين خشونت ھای گستردۀ مذھبی ـ سياسی در 

  .اين کشور بود که قرار شکايت آسيب ديدگان، خود پوليس ھم در اين خشونت ھا دست داشته است

در جريان مظاھره مردم و سرکوب . ر ملتان ھم، بعد از مظاھرۀ پيروان فرقۀ چشتی، نظاميان فراخوانده شده اندد

به يک مسجد . نظاميان، در اين شھر ھم، تعداد وسائط نقليه، خانه ھا، دکاکين و يکی دو مارکيت به آتش کشيده شده است

  . شده اند نفر، بر طبق گذارشات، زخمی ١٣آسيب رسيده و تعداد 

. گرد، چيز نوی نيست نام مذھب در کشور صورت میه ی که بئمردم در بسا نقاط پاکستان به اين نظر ھستند که کارھا

تا زمانی که پاکستان به يک کشور سکيوالر تبديل نشود، ما ھر روز شاھد اين گونه حوادث خواھيم : "گويند آن ھا می

و بعد از آن دروس .  قانون اساسی و سائر قوانين پاکستان، بايد حذف شونداز ھمه اولتر مقاصد مذموم مندرج در. بود

مکاتب را بر بنياد تفکرات غيردينی قرار داده و شموليت کودکان کمتر از يازده سال در مدارس دينی بايد غيرقانونی 

ات، اختالالت و خشونت ھای  اطفال از اختالفۀتنھا با اين گونه اقدامات است که ذھن ھای پاک و معصومان. اعالم گردد

  .شود ماند و دامنۀ اين گونه حوادث آھسته آھسته و به مرور زمان برچيده می دينی پاک می

رھبر جماعت اسالمی پاکستان، سيد منور حسين، ھم، با ھمه دينخوئی افراطی اش، در اين خصوص به احزاب سياسی ـ 

يده است که برای سود مردم و کشور سياست را از مذھب جدا حال وقت آن رس: "گويد مذھبی پاکستان ھشدار داده می

نام دين ه يعنی دست از حمايت افراطيون مذھبی برداريم و آن ھا را بيشتر از پيش به افراطيت و آدم کشی ب." کنيم

  .تشويق و ترغيب نکنيم

ند تا از سياست ھای افراط خواھ کنند و از دولت می چنين ضرورتی را امروز بيشترين مردم پاکستان شديداً درک می

ويژه نظاميان ه اما مثلی که در گوش ھای سياستمداران، ب. گرايانۀ مذھبی خويش در داخل و خارج پاکستان دست بردارد

  .پاکستان، پنبه گذاشته، چشمان شان را با خون شسته و ذھن ھای شان را ديوان سحر کرده باشند. آی. اس. آی

است ھای افراطی و مذموم پاکستان است که صادراتش طی سال ھای گذشته به شکل در نتيجۀ ھمين سي:  از جانبی

، دفتر "نيب"ارش زرود و فساد مالی که بر اساس گ اقتصادش پيوسته رو به خرابی می. نگران گننده کاھش يافته است

رند، به اوج خود رسيده رسد و بيشتر حکام دولت در آن دست دا حسابدھی ملی پاکستان، روزانه به ميليون ھا دالر می

  . است

در اين مورد اخيراً نوازشريف، صدراعظم پاکستان، طی بيانيه ای خطاب به مردم گفته است که اگر اين کار ادامه پيدا 

  .کند، به سقوط نظام و نابودی پاکستان خواھد انجامد

عصب آميز، افراط گرايانه، جنگ طلبانه باوجود اينھمه بحران و مشکل و نگرانيھا، پاکستان ھنوزھم ازاينگونه تشبثات ت

: گويند و سياستمداران ديوانه ای، مانند عمران خان می. و از اينگونه تروريست پروريھای خويش درسی نگرفته است

  ." آغاز خواھد شد" خيبر پختونخواه"تأسيس پاکستان نو از "

وجود آورده اند و ه د و تشکالت سازمان يافته ای را ببرن سر میه که بنيادگراترين دينداران در آن جا ھا ب يعنی از جائی

کنند تا منطقه و جھان را بيشتر  گذشته از بزرگ ساالن متعصب از کودکان بی خبر از زمين و آسمان سربازگيری می
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به عکس زير که نمايانگر منتھای رذالت سياستمداران ـ مذھبيون . رو سازنده از پيش با خطر جنگ و ترور روب

  :نی است، نگاه کنيدپاکستا

  

 

 !! رح شده است، اينست که آره، ھر دويدن ناسنجيده باالخره افتيدن دارد سؤالی که به شکل عنوان مطۀجواب من در بار
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