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 زي عزميرعبدالرحيم

٣/٣٠/٢٠٠٩ 

  

 پيروزی نواز شريف و شكست آصف زرداری
  

 مسلم ینعي آنرا به حزب مخالف ۀ و اداردهي بخشني را در پنجاب پائی حكومت مرآزی اعالم نمود آه  فرمانروائیزردار

اما احتمال آم .  شودي می تلقگي نواز مسلم لۀ و شاخفي نواز شری براكي ستراتژتي موفقني برزگترنيا.   خواهد سپردگيل

 آن آشور یاسي سۀ  در صحنشي پاآستان آه همانينظام.  رندي پنجاب را بدوش گميوجود دارد آه نواز و برادرش اداره مستق

مهمتر .   بودند آه در صورت لزوم داخل صحنه شوندی نواز و زردارۀ نظاره گر منازعد،كنني می آننده  را بازنيينقش تع

 سد راه تحقق  اهداف اآستان و رفع بحران در پی زرداریني آه عقب نشدندي نفس براحت آشسي و انگلكاياز همه، امر

 . آشور ها نشده استني ایاستعمار

 تسلط خود را بر پنجاب خاتمه داده و قدرت یحكومت مرآز"م نمود آه  مارچ در پارلمان پاآستان اعال٢٨ خي بتاریزردار

 تي نواز حماگي مسلم لیدي همچنان گفت آه حزب مردم از آاندیزردار.  دهدي ملي دوباره تحوگينواز مسلم لۀ را به شاخ

.   زنندهيت پنجاب تك قدركهي برادرش در اراي و فيرود آه شخص نواز شري احتمال نمی باوجود غلبه بر زردار" .كنديم

 از ٢٠٠٧ آه توسط مشرف در سال گري تعداد قضات دكي القضات و ی قاضی افتخار احمد چودری اجباریايبرعالوه،  اح

باالخره .   بودولت دني مخالفی برایگري دیروزي پكرد،ي هم از برگشت شان ممانعت می سبكدوش شده بودند و زردارفهيوظ

 ی وی خارجاني و حامی بر زرداری ضربات مدهشگر،ي دی شهر هاري و ساتهيهور، آو ال،ی در آراچیاسي سیآشوب ها

 مردم با دستگاه حاآم ۀ دو جناح حاآم در پاآستان بوده است نه مبارزني بی زرگرۀ منازعني آه اميدانيالبته م.  وارد آرد

 .دي خواهد بخشی ظالم رهائنداراني و زماني نطاموغي ري خواهد شد و پاآستان را از زر متبلوندهيپاآستان آه در آ

 كهيباوجود.  شودي در اسالم آباد شمرده می و حكومت مرآزی ویسي درجه چرخش در پال١٨٠ ۀ نشاندهندی زرداريۀانيب

 یلي می و بی حد و حصر زرداری آرده اند، از  قدرت بتي اظهار رضای زرداریني عقب نشني ازی حكومت مرآزنيمخالف

 ی مكي دموآرتی و آنرا مانع  بزرگ در تحقق آرمان هاند قسمت از قدرتش  هنوز هم در هراس اكي ی در واگذاریو
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 خود را باز ۀ شد آه شهرت از دست رفتی زرداری برای فرصتني هم آخردي و شای خوبۀني هم زمني آه اديبدون ترد. پندارند

 و لجاجت ی سبكسرگونههر .   طور موقت در آمان بماندناي و از گزند نظامدي را دوباره جلب نمای اجنبانيمرب و اعتماد دياي

 حد خود را شناخت و از ترس جان و یزردار.   تمام شودی ویكي فزاتي حی و حتیاسي ساتي حمتيابلهانه، ممكن بود به ق

   . نداشتیگري راه دی شكست و سرافگندگرشيعاقبت سرنوشت همسرش به جز پذ

 

 هي و برتانكاي امراضطراب
 یدالوصفي زایواشنگتن و لندن با نگران.   آشور بوده استني اشيداي از بدو پهي و برتانكاي امركيمتحد ستراتژ پاآستان

  یسي و انگلیكائي امراني در پاآستان حامیاسي سی موازنگی بايهر گونه آشوب و .  كنندي پاآستان را مشاهده میاسيحوادث س

 به اصطالح مصروف جنگ هي و برتانكاي آه امری مقطع زماننير دخصوصًا.  سازدي آشور را مضطرب و نگران منيا

 ندهي آی استعماری در پاآستان طرح های هر نوع نارامدانند،ي می اسالم آباد را ضروری القاعده و طالبان اند و همكارهيعل

 ني نمودند آه تشنج بیه سع مصراندنبنابران، واشنگتن و لن.   اندازدی به عقب منكهي ااي و زنديانگلوساآسون ها را بر هم م

 اي و ديفشار، تهد.   غصب قدرت ندهندی آشور براني ااني حاآم پاآستان را مرفوع سازند و بهانه بدست نظامۀدو تن از طبق

 قدرت در پنجاب ی احتمالدني آند و نواز هم از چاپیني از موضع خود عقب نشی واشنگتن باعث شد آه  زرداربيترغ

.   عنوان آمك به اسالم آباد وعده دادري ز   دالرونيلي  ب١٫۵ یبه مبلغ را  ی واشنگتن رشوه بزرگدر عوض.  منصرف گردد

 اوباما استقبال نموده و دي جدی صحبت خود در پارلمان پاآستان از ستراتژاني  فرصت،  در جرني با استفاده ازیزردار

 ها و ی آرامش نموده  و نگراناحساس العجاله  یو لندن عل واشنگتن ب،ي ترتنيبد.   خود را با واشنگتن اعالم نمودیهمكار

 . پشت سر گذاشته اندی جدی چند روز قبل را  بدون برخورد هاۀ  مزورانی های هم صحنه سازديشا

 . خود اظهار سپاس و شكران نمودندنعمتاني گذاشتند و از ولني بر زمی متفقًا سر بندگی و آرزیزردار
 

   

    

 


