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  "ستان در تراژيدی خونين افغانستاننقش پاک"

  جلد اول
   

  :به ادامه گذشته

  : اقتصادی پاکستان –ساختار سياسی 

ن زمان مورد حمايت استعمارگران انگليسی نيز قرار داشتند ، با آمسلمان که درسرمايه داران و مالکان بزرگ 

تشکيل کشور جداگانه در منطقه و زيرفرمان قرار دادن بيشتر ازيکصد مليون نيروی انسانی در سايۀ ديکتاتوری 

. پارچۀ ھند يافتندً، دست کامال آزاد درستمکاری و استثمار انسان نسبت به جامعۀ يک" پاکستان " نظامی به نام 

ھمان اساس ه پاکستان از طبقات، اقشار و اليه ھای غنی و فقير اجتماعی تشکيل گرديده و تا کنون ب جامعۀ نو بنياد

  : طبقات عمدۀ قدرتمند اين کشور اينھا اند . به پيش ميرود

  : سرمايه داران بزرگ - )١

ه مثابۀ  توليدی را در کف دارد و از سوی ديگر، باين طبقۀ اجتماعی پاکستان از يکطرف سرمايۀ عظيم مالی و  

ورده ھای توليدی سرمايه ھای امپرياليستی جھان در کشور خودی نقش می بازد که آنرا دالل کمپرادور نيز دالل فرآ

عبارۀ ديگر، سرمايه داران بزرگ پاکستان در عين حاليکه صاحب سرمايه ھای کالن ، نفوذ و ه يا ب. ميگويند 

ند سياسی اند، با سرمايه داران بزرگ کشور ھای قدرتمند و انحصار گرنيز روابط حسنه و منافع مشترک موقعيت بل

 اقتصادی داشته منافع مالی و سياسی آنان را با تقويت شيوۀ بھره برداری غارتگرانه ازطبقات پايينی –سياسی 

مليونھا کارگراعم از زن ، مرد و کودک سرمايه داران بزرگ اين کشور، عالوه از آنکه . جامعه،  تضمين ميکنند

ی در دستگاه ھای توليدی شان مورد بھره برداری قرارميدھند، ھميشه ھمان چيزی ه صورت ظالمانه اپاکستانی را ب

را توليد و عرضه ميدارند که برای خودشان سود آور باشد ، نه آنچه را که اکثريت محروم و نا توان توده ھای مردم 

  .  دارند بدان نيازحياتی

  :سرمايه داران ملی ) ٢

گرايشات ومنافع )  داخلی(و دالل کمپرادور اين طبقۀ اجتماعی پاکستان ھرچند در برابرسرمايه ھای خارجی   

خود را دارد، علی رغم آنکه گھگاھی از نقش سرما يه ھای بزرگ امپرياليستی  و موجوديت فشار ه مخصوص ب
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ً ھای مکانيسم نظامی حاکم در جامعه رنج می برد ، ولی غالبا با قدرتمندان ًھای کمپرادوری و بعضا مانع تراشی

سر برده و مايل است  ه خصوص نظاميان بلند رتبۀ اين کشور، مالکان بزرگ  و اسالم سياسی در تبانی به دولتی ، ب

ھرچند گاھی بر روی اين طبقۀ اجتماعی در پاکستان .  از نيروی انسانی در جامعه بھره برداری  استثماری نمايد

برخی از خواستھا و تحرکات سياسی طبقات متوسط جامعه، آنھم از مجرای تشکالت سياسی آنھا لبخند ميزند، مگر 

  . ًعمدتا گرايشات ارتجاعی و ضد مردمی دارد

  :مالکان يا زمين داران بزرگ ) ٣

شی ظالمانه از وجود دھقانھای بی زمين َاين طبقه نيز با در اختيار داشتن ھزاران ھکتار زمين مزروعی ، بھره ک  

ُيا کم زمين ، ھمسويی طبقاتی با سرمايه داران بزرگ و سھم داشتن در ماشين قدرت دولتی ، ھميشه بر گردۀ مردم 

ھرچند مالکان بزرگ پاکستان، با صنعتی شدن بيشترکشور و رشد توليد سرمايه داری در . پاکستان سنگينی  ميکند

 ميکند، با سھمگيری درحاکميت سياسی  و ء خودشان درسکتور توليد سرمايه داری را نيز اداشھر ھا، سھم و نقش

نمايندگی در پارلمان و ساير نھا د ھای دولتی و ھمسويی عميق با اسالم سياسی و ارتجاع داخلی از وجود مليونھا 

َدھقان فقير بھره می کشند  ن شديد است و با تبانی با ساير طبقات خصوص در روستا ھای پاکستاه نفوذ اين طبقه ، ب. َ

َحاکم ، تا ميتواند دود از دمار اکثريت محروم اين کشور ميکشد َ .  

  :نظاميان 

نظام عسکری پاکستان که در واقع، ميراث استعمار بريتانيا در شبه قارۀ ھند است، حاکم اصلی بر سرنوشت مردم   

ھرچند با موکراسی بازی از قبيل برگزاری انتخابات رياست .  دست ھمين ھا ميباشده پاکستان بوده تصميم نھايی ب

سای جمھور ونخست وزيران  به صحنۀ سياست ، ميخواھند اذھان و رفت و آمد رؤ. . .  پارلمانی و جمھوری و 

دست جنراالن نظامی ه ِعامه را بفريبند، اما تجارب چندين ساله در اين کشور ثابت ساخته است که سر نخ ھميشه ب

يا " و المارشال"خير، ھميشه در زير ساطور خونين در واقعيت امر، مردم پاکستان در طول شصت سال ا. است 

ُسر برده و تاکنون چندين بار نخست وزيران ملکی يا انتخابی ازطرف نظاميان مقتدراين ه حکومت ھای نظامی ب ُ

  .   کشور سرنگون شده اند

ُگان خطرناک، پرقدرت  و ھمه کارۀ ديگری در درون تشکيالت خود دارد که آن عبارت از رارتش پاکستان  يک ا

ميباشد که با آگاھی  Intelligence  Inter Service يعنی  ) I.S.Iآی. اس. آی( نام ه شبکۀ استخبارات عسکری ب

 با برخورداری از از ھمه گونه اسرار سياسی، نظامی ، امورخارجی وحتا مسايل شخصی و خصوصی شھروندان و

ًشبکۀ مذکور، مخصوصا . بودجۀ سرسام آور و اختيارات نا محدود، در رأس ھمه کس و ھمه چيز قرار دارد

انتجلنس سرويس ( ، )سی آی ای(گاتنگ با شبکه ھای استخباراتی  درسالھای اخير، با برقراری روابط تن

ی آنان ، چنان وسعت  يافته  که فعاليتھای خود را اسراييل و جلب ھمکاريھای مالی و تخنيک) موساد( ،)انگلستان

در رأس اين . عالوه ازدرون پاکستان، تا درون کشور ھای منطقه و از جمله، افغانستان نيز گسترش داده است 

) نيرو ھای زمينی ، بحری و ھوايی (شبکۀ جھنمی ، ھميشه يکی از جنراالن نزديک به اھرم قدرت سه گانۀ نظامی 

اين تشکيالت استخباراتی به ويژه  ظرف سه دھۀ اخير و در قبال مصيبت ھای خونبار .  ه زده است پاکستان تکي

 ھنوز ھم در اين مردم افغانستان، تخريبات ، مداخالت و تجاوزات دامنه داری عليه منافع ملی افغانستان انجام داده و

" سالمتی پاکستان"ع آوری اطالعات به منظور نھا جمگفتنی است که کار اين شبکه، ت.  ميباشدزمنيه فعال مايشاء

خارج، به راه اندازی فعاليتھای تروريستی ، پرورش عناصر خرابکار و ه نيست، بلکه قاچاق مواد مخدر ازمنطقه ب

  . دخالتھای خصمانه و تخريب کارانه در امور ساير کشور ھا نيز ميباشد
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  :ۀ اخير اينھا بوده اند ويژه درسه دھه رؤسای  اين دستگاه خرابکارپاکستان، ب

  جنرال اختر عبدالرحمن 

  جنرال حميد گل 

  جنرال جاويد ناصر

  جنرال شمس الرحمن کالو

  جنرال آصف درانی 

   جنرال محمود

  جنرال نسيم رعنا

  چوھدری منظور احمد 

.  . .  

   :متنفدين محلی 

َکشی از مستمندان  و ستم ساالری عليه درکنار اين قدرتمندان پاکستانی، قشر ديگری نيز وجود دارد که در بھره   

مذھبی (اينان عبارت اند از رھبران محلی، مالھا و مفتی ھا ، رھبران احزاب و تنظيم ھای . ديگران سھم فعال دارند

عناصر متنفذ . ،مامورين عاليرتبۀ حکومتی ، پوليس ، سود خوران ، رشوه گيران و متحدين آنھا ميباشد)  سياسی–

 پول و اعطای تحايف برای صاحبان اصلی قدرت، داللی برای حفظ منافع آنھا ، شراکت در محلی که با صرف

ھم زده و در حمايت متقابل با قدرتمندان بزرگ ه استثمارو استحمارمردم و راه ھای خاص و عام ديگر، نفوذی ب

 و نھی حزبی و وه از امررھبران احزاب سياسی ارتجاعی که عال. عليه اکثريت محروم جامعه قرار دارند

رده اند و طبقاتی شان به يکی از دسته بنديھای قدرت سياسی حاکم پيوند خ–اساس منافع ايدئولوژيک ه ، بتشکيالتی

 خويش عمل ميکنند حيث ستمگر عليه مردمه دست قدرتمندان اصلی قرار دارند و يا خود به مثابۀ  چماقی به يا ب

به رھبری " جماعت اسالمی پاکستان"رھبری موالنا فضل الرحمن، به " جماعت  علمای پاکستان"مانند رھبران 

و . . . به رھبری " حرکت االنصار"به رھبری فضل الرحمن خليل ،" حرکت المجاھدين"ن احمد،  قاضی حسي

رھبران مذکورھم کرسی نشين پارلمان مرکزی و ايالتی پاکستان اند و ھم پيوند تنگاتنگ با ارتش و شبکۀ . امثالھم

در صفحات . ( باراتی آن دارند و ھم خواھان رسيدن به حاکميت سياسی و اسالميزه کردن پاکستان ميباشند استخ

  ) آينده، تفصيل بيشتری در اين زمينه ھا خواھيم داشت 

                                                            ادامه دارد

  


