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 پاكستان
 

 نوشته ايناتسيو سيلونه
 برگزدان شروين احمدي

 
د يپد » يسم جهانيه تروريجنگ بر عل«  سپتامبر از ١١انه  پس از حمالت ي كه در خاورمي اي ثباتيامواج ب

 .ن آنها پاكستان استيآخر.  نوردندي را در ميشتري هرچه بيآمدند ، كشورها
 

 ي سلسله ايبر بن بست نظام.  منطقه تاسف بار استيكيظره ژئو پلتبغداد، من» فتح «زك به پنج سال پس اينزد
 ، خطر تروريسم نكه، بر خالف آنچه هدف واشنگتن بودآبدون . ز افزوده شده استيك نيپلماتي دي هايرانياز و

  رغميدر عراق، عل. حل نشده اند ين، لبنان و سوماليل و فلسطي اسرائي هايريچ كدام از درگيه. كم شده باشد
ك ي مردم به ي روزمره برايزندگ.  مانده استي باق روشنا، افق همچنان نيكائيمرآ ي هزار نظام١٦٥حضور 

ه ي كردستان عراق و تركين، در مرزهاياضافه برا. حمالت مرگبار هم چنان ادامه دارند. ل شده استيجهنم تبد
 .رنديگر قرار گيكدي ي توانند رودروياالت متحده ميد آمده ودو متحد ايد پديك تشنج جدي

 
م ي رژيعنيب خود ياز شر دو رق) كايمرآن دشمن يبدتر( ران يكا باعث شد كه اي آمر مداخالت،گرآنكهيتناقض د

ن اندازه به دشمن اش يتا به اف يك حريش آمده كه يكم پ. بعث در عراق و طالبان در افغانستان خالص شود
 كه  يامر . متمركز سازديش را حول برنامه اتميت هاي تا فعالران اجازه داديت به اين وضعيا. خدمت كرده باشد
ران دم ي ايسات  اتميد بمباران تاسينك  از تهديل ايكا و اسرائيمر آ.خته استي را برانگيميترس و وحشت عظ

 شود كه يمت نفت مي و باعث باالتر رفتن ق افزوده است در منطقه ين خود به  هرج  و مرج فعليا.  زننديم
 .ر قابل تحمل استي جهان غي از اقتصادهاياريبس يبرا
 

رو ي هزار نفر ن١٥ش از ياالت متحده كه در آنجا بيا.  قرار دارندي ناتو در موضع دفاعيروهايدر افغانستان، ن
  چرا كه طالبان . ارسال دارند محل را به يشتري بيروهاينش و از جمله از فرانسه خواسته تا نيدارد از متحد

اك يافته و كشت خشخاش و صادرات تريش ي افزايات انتحاري، عملكار عمل را به دست گرفته انددوباره ابت
استانها و مناطق . ف گشته انديتضع» كيدمكرات «ي كشور كند شده و نهادهايباز ساز. سرسام آور گشته است

 در يپلمات غربيك دي.  شوندي در كابل دور ميشتر از دولت مركزياند هرچه ب» جنگساالران « كه در تسلط 
 ).١(» آوردي ده روز هم دوام نميد كارزايم، حمياگر ما خود را كنار بكش« :دي گويمحل م
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و ي دبلجن جورين متحديك تري از نزديكيك  است كه در پاكستان ي از لحاظ  ژئوپلتي ثباتين اوضاع  بيدر چن
ز مشرف ي ژنرال پرويذشته از سوگ نوامبر ٣ در اسالم آباد در ياعالم حكومت نظام. بوش متزلزل شده است

 خطردر واشنگتن را به صدا در ير هايآژ كه يامر .ي ويست جز اعتراف به ضعف از سوي نيزيدر واقع چ
 .آورده است

 
ك يد يكند از ترس آنكه كشورش مورد تهدي آنچنانكه كه خود نقل م١٩٩٩ سال يژنرال مشرف عامل كودتا

ه يبرعل  به همراهي در   جنگ االت متحدهي اتوسط    با عجله٢٠٠١ر آخر سال رد دي قرار گيع اتميحمله وس
تناقض    يوبر ررا شم خود چز ي بوش نيدولت آقا . كشيده شد القاعده در افغانستان يگاه هايم طالبان و پايرژ
 .در افغانستان بست » ي دمكراسيبرپائ « يكتاتور برايك دي با داتحا

 
 يارد دالر برايلي م١١ن ي بود و هم چنين الملليرش و احترام بي پذي مشرف نوعيقا آين اتحاد برايحاصل ا

 بمب يت تنها كشور مسلمان دارايون نفر جمعيلي م١٦٧پاكستان با .  سركوبگرشيروهايز بهتر ارتش و نيتجه
تاب ش پري مرزهايلومتر آنسوي ك٢٥٠٠ دوربرد آنرا تا ي تواند توسط موشك هاي است كه در ضمن مياتم
  »كانون تشنج «  ن كشور در داخلي دهند كه ايجهت م ژه از آنيك بوي استراتژاهميتين ها به پاكستان يا. كند
 .انه قرار دارديران و خاورمي افغانستان ، اي بحران هايگي و درهمسايجهان

 
بان اند ان پاكستان كه متحد طالي از آن است كه اسالمگراي غربيگر كشورهايوحشت بزرگ واشنگتن و د

 ژنرال مشرف كه مورد نفرت .ابندي ي  دسترسي كنترل مناطق را در دست گرفته و  به بمب اتميروزبتوانند 
قوه قضائيه است، مهم ترين رسانه ها را تحت تسلط گرفته و به دو جريان اصلي مخالف يعني حزب آقاي نواز 

 اوضاع وي را به حلقه ، مي علي رغم ظاهرنداشتن پايگاه مرد. شريف و خانم بي نظير بوتو يورش برده است
از اينرو هدف ديپلماتيك آمريكائي ها اين است كه اورا در كوتاه و يا . ضعيف سيستم سياسي تبديل كرده است

البته نه با خانم بوتو و نه با آقاي شريف كه هر دو در بهترين حالت . مدت با كس ديگري جايگزين كنندميان 
بلكه با يك مرد قدرتمند ديگر و احتماال با ژنرال . تغييرات هستند» دمكراتيك« فقط در خدمت حفظ ظاهر 

 .مريكائي هاستآ در دست تها پيش داز م افسار او اشفك كياني كه
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