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  :ارسالی

 ھيأت تحريريه نشريه پبشرو
 

  پاكستان؛

   بستر رقابت هاي امپرياليستي
طقه و حضور مرئی و ھای من پاکستان که از زمان ايجادش بر مبنای تفکر بحران آفرينی، به جان انداختن ملت

ھا ھموار   انگليسهر گرچه به وسيلھا به وجود آمد، به زودی با ابرقدرت شدن امريکا اين بست نامرئی انگليس

ُگيری ارتش پاکستان که دم ھر يک از جنراالن آن زير پای  شکل. ھا قوی تر بر آن تکيه زدند ئیگشت، اما امريکا

ھای مھم سيا و انتلجنس سرويس مبدل نمود و در   به يکی از ايستگاهلندن و واشنگتن قرار گرفت، اين کشور را

ھای  ھا و ھمپيمانانش در پيمان ناتو در برابر پيشروی ئیھا به سدی از سوی امريکا کنار ايران و ترکيه مدت

 ھا به اش را سال َھای گرم استعمال گرديد و ازين طريق دين قالده بندی احتمالی اتحاد شوروی به سوی آب

ھا در زمان لشکرکشی  اوج مطرح و محبوب شدن پاکستان  نزد غربی. ھا و انگليس ھا صادقانه انجام داد ئیامريکا

ھای  الب خمينی در ايران و به گروگان گرفتن دپلوماتق با پيروزی انشوروی بر افغانستان بود و اين مصادف

مام اسناد و وسايل استخباراتی شان را از تھران به ھا ت ئی در تھران شد که قبل از اشغال سفارت، امريکائیامريکا

. آباد انتقال داده بودند و به اين صورت پاکستان به مھمترين ايستگاه استخباراتی امريکا در منطقه مبدل گشت اسالم

 –تانیدار و فيودال اند، زندگی دوگانه يا سه گانۀ پاکس ًرھبران سياسی و نظامی پاکستان که عموما از طبقات سرمايه

تحصيل اکثر جنراالن و رھبران سياسی پاکستانی  با فرزندان و اھل و عيال  شان در .  انگليسی دارند–ئیامريکا

ًاينان که جسما در پاکستان زندگی دارند، روحا خود را در انگليس و يا . گيرد امريکا و يا انگليس صورت می ً

يستی در امور جاسوسی، نظامی و اقتصادی مشکلی با سران بينند و به اين صورت اين دو کشور امپريال امريکا می

داران پاکستانی که ھمه بورژوا کمپرادور  اند و گردانندگان اقتصاد و  سرمايه. نظامی و غيرنظامی پاکستان ندارند

 و ھای اين دو کشور قرار داشته ھا در خدمت کمپنی باشند، سال استثمار اين دو قدرت امپرياليستی در آن کشور می

ِ در صد مجموع سرمايه گذاری ۶٠به اين خاطر امروز سرمايه گذاری ھای امريکا و انگليس در پاکستان به بيش از 
  . رسد ھای آن کشور  می

 که در مسايل اقتصادی، نظامی و استخباراتی ميان امريکا و انگليس در پاکستان ئیبا تمام ھماھنگی ھا و ھمقدمی ھا

 تضاد و وحدت ميان کشورھای ه اصل رشد ناموزون سرمايه و رابط اينسو بنا بروجود دارد، اما از چندی به
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 اشغال عراق به ھا با اينکه در انگليس. استعماری، بين امريکاو انگليس زدوکندھای پوشيده و نامرئی جريان دارد

ای ھم   عراق، حبهھا روان بودند، اما امريکا در منافع استعماری خود در  ئی امريکا ، پشت پشت امريکاهوسيل

ھا  را شريک نساخت و خود با سه کمپنی نفتخوار تمام نفت عراق را برای بيست و پنج سال زير کنترول  انگليس

ھا که از قبل در ھماھنگی با عربستان سعودی به منافع خود در پاکستان چشم داشتند، گروه  انگليس. گرفت

انگليس، عربستان و (رار دارد، زير دست گرفت و اين سه را که در رأس آن نوازشريف ق» اتفاق«کمپرادوران 

ھا در عراق بود که سردمداران  برای احيای طالبان برادرانه تالش کردند و بعد از رخصت شدن انگليس) پاکستان

گذاری ھا و کنترول بازارھا افتاد و به اينصورت جای بھتری نسبت  اين کشور به فکر جايگاه خاصی برای سرمايه

توانست وجود  ھای مزدورش زير نام اسالم کار کرده بود، نمی ھا با افراد و گروپ غانستان و پاکستان که سالبه اف

ھا و   انگليسهداری چارتر بانک پاکستان به وسيلھا، خري قرار دادھای متواتر نوازشريف با انگليس. داشته باشد

ھا را  ئیتوانست خشم امريکا ھای حکومت نوازشريف نمی در آخرين روزئیھای امريکا زده شدن پياپی مھره

 مھم امريکا بر نواز شريف شکل گرفت و نواز را تا پای ۀبود که کودتای مشرف به عنوان مھرنگيزد و ھمان برني

  .  يافتئیھا رھا دار ھم برد که با وساطت سعودی

ه عنوان بزرگترين مارکيت مواد مخدر جھان در انگليس ھا که حال در ھلمند مستقر اند و مواد مخدر اين واليت را ب

ھا قرار گرفته و بيشتر  ئیکنند، در رقابت آشکار با امريکا  نزديکی کار میهنترول دارند و با طالبان در رابطک

حال که نوازشريف و . دھند نفوذش را از طريق بنيادگرايان پاکستانی در دولت و استخبارات آن کشور گسترش می

 پاکستان ه دو محکمه يکباره به جرم فساد به وسيلشريف  بعد از انتخابات و قدرت گيری حزب مردم،برادرش شھباز

با پراندن . دھد از پارلمان و کار سياسی برکنار شدند، عمق رقابت ميان حاميان اين دو حزب را نشان می

 ۀ يرا نوازشريف که زائيد، زگردد ھای اوباما در پاکستان بيشتر باز می نوازشريف راه برای تطبيق سياست

م  استوار بود باز ھئیھای اسالفش که بر تقويت بنيادگرا تواند از سياست ضياالحق و اخترعبدالرحمن است، نمی

ًاما اردوی پاکستان، مخصوصا صفوف آن که چرخ  . ئی انگليسی دارد تا امريکاۀپيروی نکند و اين بيشتر جاذب

آورند، با کاری که درين سه دھه توسط بنيادگرايان در ميان شان صورت  ھای پاکستان را به گردش در می سياست

به اين خاطر ما روز تا روز . ئیگرايانه دارند، نه ليبراليزم امريکا ھای انگليسی اسالم گرفته تمايل بيشتر به سياست

  .باشيم  درين کشور میئیشاھد تقويت بنيادگرا

اکستان است که با جناح بنيادگرای ارتش در پيوند بسيار نزديک قرار  موالنا صوفی محمد يکی از رھبران اسالمی پ

ھا در پاکستان به شدت خواھان  انگليس. ھای دور رابطه داشته است ھا از زمان شود که با انگليس دارد و گفته می

يشتر گسترش گذاری ھايش را درين کشور ازين ھم ب خواھند تا به زودی بسترسرمايه باشند و می کار با طالبان می

امريکا در قدم . داند بدھند، در حاليکه امريکا وجود جنگ را برای استقرار دايمی نيروھايش در منطقه الزمی می

گيرد، بعد منافع خاصش در پاکستان و افغانستان را؛ در   خود را با آمدن در افغانستان مد نظر میئیاول منافع آسيا

ای ضد   خواھان قدرت مذاکره و مفاھمه با طالبان اند، طالبانی که کلمهکنند و ھا به عکس فکر می حاليکه انگليس

داران و رھبران احزاب سياسی در پاکستان خوش  ھا بر زبان نمی آورند، چيزيکه به دل بخشی از سرمايه انگليس

د و  به اين خاطر باش  ھای بسياری از آنان سازگار میئی ھا و قوم و قبيله گرائیآيند تر بوده، اين شيوه با سنت گرا

اينکه لشکر مجاھدين در ميان مسلمانان ھند ظھور . گيرد  ميان اين احزاب و طالبان صورت میئیھا نامه تعھد

 که بر  استديوم ئی پاکستان را احتوا کرده است ، تا جاۀ سرحد که ھر چھار صوب نه تنھا صوبهئیکند و بنيادگرا می

ھای سياسی اين  تواند جزئی از بازی بندند، نمی ی را  به گلوله میکنند و ممب قذافی در الھور ھم حمله می
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ھای روابط ميان انگليس و روسيه  به اين خاطر امروز بسياری به اين باور اند که زمينه. ھا به حساب نيايد ابرقدرت

اخ به شاخ ماندن انگليس لذا با رفتن ناتو  از افغانستان و ش. باشد در آينده بيشتر از رابطه ميان انگليس و امريکا می

ُھای اعضای ناتو اروپا را پر خواھد کرد که معادالت قدرت در اين منطقه نيز  و امريکا در منطقه، نه تنھا جدل

ای از دوستان امروز، دشمنان فردا شوند، چون اين روابط را  رسد که عده ر خواھد نمود و محتمل به نظر میييتغ

ھا به کار با جريانات بنيادگرای اسالمی است که تصميم  تمايل انگليس.  انسان بودنکند، نه اخالق و ن میييمنافع تع

ھای خود عيار سازند چه رسد به  هللا لبنان نيز به مذاکره بنشينند و اين جريان را با سياست گرفته اند تا حتی با حزب

ھای  ورش داده و از آنان استفادهھا درين سه قرن آنان را پر ھای اسالمی افغانستان و پاکستان که سال جريان

   .          خاصی کرده اند

   

  
 


