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قادر آسیابان

پهلو های آسیب پذیر پاکستان
تفکر و سنجش های عده ای از تحصیکرده ها و فعاالن سیاسی ما ،که سخت میکانیکی و کلیشه یی می اندیشند ،بعضا ً در
قضایا و بحرانات وطن درست از آب برون نمی آید و یا گاهی دولتی که در امور فجایع کشور ما دست مستقیم دارد ،آنرا
فراموش میکنند و یا به قدر و اندازۀ الزم و مؤثر در بارۀ آن دولت و دسایس آن نمی نویسند و به اصطالح روشنگری نمی
کنند .ما امروز اگر به نشرات رسمی و غیر رسمی و آزاد و غیر آزاد و رسانه های انترنتی و فیس بوکی هموطنان نگاه
کنیم ،کار های اطالع رسانیی ما بیشتر به آن عرصه های محدود است که خود آنها راخوش داریم و یا تمایل سیاسی و خط
فکری ما آنرا مؤجه نشان میدهد و به این صورت افق دیدگاهی ما از واقعیت های اولی و ضروری به سوی دیگری جلب
می شود .
یکی از این ساحات کم کاری ما ،اطالع رسانی در بارۀ جهموری اسالمی پاکستان است ،جمهوری اسالمیی که پنهان و
آشکار در فاجعه های کشور ما بدون تردید دست دارد و این دست داشتن از زمان جنگ آزادی بخش وطن ما ظاهرا ً بر
علیه دولت کمونیستی و قوای اشغال گر اتحاد جماهیر شوروی سابق ،وسیعا ً آغاز یافت و بعد این دولت پاکستان با نفوذ
کامل بر تنظیم های به اصطالح جهادی ،اردوی نیرومند وطن ما را توسط همین تنظیمی ها از بین برد .حتی یک سیاست
شناس و استاد علوم سیاسی پاکستان اعالم داشت  «:کشوری که در سال  1747م به وجود آمد دولت و اردوی را برای
موجودیتش سر و سامان داد .حال ،آن دولت دگر و اردوی اش از بین رفت و آن دولت با اردوی آن دگر به وجود
نخواهدآمد».
ما به اندازه ای منگ هستیم که این نیات مخاطره آمیز مبنی بر نابودی کشور ما را فراموش کرده ایم.
اخیرا ً یعنی دوسه روز قبل از این  ،جناب " افراسیاب ختک" عضو سابق سنای پاکستان و رئیس کمیسیون حقوق بشر آن
کشورصریحا ً اعالم داشت که " :پاکستان سیاست خود را نسبت به افغانستان تغیر نداده است و بلکه با حمایت و پشتی بانی
گروه طالبان و سایر گروه های دهشت افگن می خواهد برافغانستان تسلط یابد ".این خبر را تلویزیون طلوع نشر کرده است.
ولی ما هنوز در خواب خرگوش هستیم و تیر های خویش را هنوز به اسکلتی که دیگر وجود ندارد حواله میدهیم ،این بدین
معنی نیست که ما دشمنان و اشغالگران دیروز وطن ما را به فراموشی بسپاریم ولی تبلیغات برعلیه آنها به مراتب بیشتر از
اطالع رسانیی صورت میگیرد که موجودیت وطن و منافع ملی ما به آن نیاز دارد.
به همین سبب کار هوایی های پاکستان که علیه مملکت ما هر روز به اجرا می گذارد ،کمتر در رسانه های هموطنان ما
انعکاس می یابد ،یکی از اسباب آن شاید منهمک بودن ما بیشتر به وقایعی باشد که در گذشته روی داده است ،ممکن علل
دیگری هم موجود باشد که تاحال نتوانسته ایم آن علل را کشف و به معرفی بگیریم .پاکستان برعلیه وطن ما به تحریک،
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تسلیح و تجهیز گروه های مختلف تروریستی ،به شمول طالبان مشغول است و چنان سربرافراشته که گویا اصالً در این
محرکه هیچ کنار و پهلوی آسیب پذیر ندارد یا هیچ نکته ای را نمی توان یافت تا متکی با آن ،دولت ،استخبارات نظامی
پاکستان و سایر دستگاه ها و امکانات دست داشتۀ آن دولت را زیر فشار گرفت ،نه چنین هم نیست ،پاکستان در عرصه
های متفاوت خالیگا ه ها و نقاط ضعف جدیی دارد که می شود این دولت را با مبارزه در همان حوزه ها زیر فشار گرفت،
وآن دولت نابکار را در همان ساحات افشاء و رسوا نمود و مردم را از نقاط ضعف این دولت شیطانی باخبر ساخت و جهان
را در پرتو حقایق به چهرۀ سیاه ابلیسی پاکستان آشنا ساخت.
در اینجا صرف فهرست عرصه های خاطر نشان میگردد که در آن پاکستان آسیب پذیرتشخیص می شود و قلمبدستان شریف
و وطن خواه ما خواهند توانست در هر یک از موضوعات و مطالب زیرین تحقیق و تتبع نمایند وبه جهانیان و مردم ستمدیدۀ
ما اطالع رسانی و روشنگری کنند .این اطالع رسانی و رهنمایی از یک طرف به مردم ما مساعدت خواهد نمود تا طرق
عملی ،منطقی و سهل راه حل ها را سنجش و برگزیند و از جانب دیگر پاکستان را به دلیل بی نقاب شدن و رسوا شدنش تا
حدودی در مضیقه قرار خواهد داد .آن عرصه قرار آتی است:
 پاکستان از همان کشور های است که در آن تضاد واستبداد قومی و منطقوی به شدت بیداد میکند ،پنجابی ها بر سایر اقوامو مناطق پاکستان ظلم و جبر روا میدارند ،پشتون ها ،سندی ها ،بلوچ ها از اقوام و باشندگانی اند که زیر استبداد پنجابی ها
خورد و خمیر می شوند .فقط به غیر عده ای محدود سرمایه دار و اقشار غارتگراین اقوام ،متباقی زیر درجۀ فقر به سر
می برند ،نهضت های رهایی از این استبداد پنجابی ها در بلوچستان و نیز در صوبۀ پختونخواه آن کشور در جریان است
و روز تا روز توسعه می یابد
 دولت دوگانۀ پاکستان ( دولت ملکی ها و دولت نظامی ها) همیشه بر سر قدرت و نوع حکومتداری و سهم بیشتر ازمزایای حاکمیت با هم مخالفت داشته اند ،و در نهایت همیشه نظامی ها این بازی را برده اند.
 با توسعۀ نظام اقتصاد "مستعمره گر" چین در خاکش ،پاکستان آهسته آهسته به قلمرو تحت استعمار چین مبدل شدنی است، 45میلیارد دالری که چین در راه وصل با آب های بحر هند و خلیج فارس به مصرف میرساند ،از پاکستان به مصاب ٔه تخته
خیز برای تسلط بر بخش های از خلیج فارس کار میگیرد.
 رشد روشنفکران و متجددان مخالف با سیاست های ضد بشری دولت نظامی و ملکی پاکستان ،مخصوصا ً علیه احزابسیاسی مذهبی و مسلمان نمای آن کشور خیلی سریع گشته است.
 استخبارات نظامیی پاکستان در ردیف مخوف ترین ادارات استخباراتی و از بدنامترین دستگاه های استخباراتی دنیا شمردهمی شود که با ذرایع گوناگون کدر های اکادمیک ،ورزیده و چاالک را در گوشه و کنار دنیا ،مثالً در حال حاضر در
فرانسه و کشور های دیگر استخدام می نماید .که باید این مخبران و جواسیس را که در خدمت این دستگاه قرار دارند افشا
نمود ،چه در کسوت حامی طالب باشد و یا در چهرۀ حامی خط و مشی آی اس آی خود را به میدان بکشد.
 در سیاست خارجی فریبکاری و دروغ و کذب از فرهنگ دولت پا کستان است ،چنانچه باری یک خبرنگار غربی وزیرخارجۀ پاکستان را علنا ً دروغگو خطاب نموده و او را در رسانه های جهان رسوا ساخت.
 در روابطش با هند  ،گرچه موضوع مورد اختالف با هند همان قضیۀ کشمیر است که بخشی از آن تحت استعمار پاکستانقرار دارد و نظامی های پاکستان از ساحۀ جغرافیای کشمیر و مردمش برای اعمال تخریب کارانه علیه هند استفاده میکنند،
اما کشمیری ها خواهان کشور مستقل کشمیر اند که نه هند و نه پاکستان هیچکدام ،درد کشمیری ها را مداوا نموده نمی
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تواند ،پاکستان از منطقۀ کشمیر برای تعلیم و آموزش تروریست ها ،برای تخریب کاری در افغانستان و نیز هند استفاده می
نماید
 سالح و نیروی هسته یی پاکستان از ناامن ترین دستگاه های هسته یی دنیا محسوب می شود؛ این تأسیسات از یک جانببا ساختمان های نه چندان مطمئن اعمار شده ،از سوی هم حضور وسیع و حتی غیر قابل کنترول گروپ های تروریست و
مرتبط به داعش ،القاعده ،لشکر جنگوی ،التحریر ،و ...مصونیت این تأسیسات را در حد قابل توجه و وحشتباری تقلیل داده
است .بعضی از سران دول و حتی سازمان ملل از سطح مصئونیت دستگاه های هستوی پاکستان ابراز نگرانی کرده اند.
رهبران بی مسئولیت و عاقبت نه اندیش نظامی ،مذهبی و دولتی پاکستان به کرات ،هند را تهدید به حمالت هستوی نموده
اند .این کوتاه فکران تصور میکنند که بعد از استفادۀ بمب اتومی ،عالیجنابان راحت به حیات خویش ادامه خواهند داد...
 نزدیکی با روسیه و ترکیه :پاکستان در سیاست منطقوی خود ،به لحاظ اینکه به تقاضای عربستان سعودی مبنی بر موافقتارسال عساکر مفتخوار پاکستانی در جبهات جنگ بر علیه حوثی های طرفدار ایران ،پاسخ منفی داد ،روابطش با عربستان
تیره شد ،به این ترتیب پاکستان روابطش با رجب طیب اردوگان رئیس جهمورترکیه که به اسالم سیاسی باورمند است و از
دوستان سابقه دار گلبدین حکمتیار می باشد ،خود را نزدیک ساخت ،ترکیه از رقبای منطقوی اعراب شمرده می شود ،گویا
پاکستان می خواهد در جهان گشایی وارث امپراطوری عثمانی( اردوگان) خود را سهیم سازد.
 روسیه به بهانۀ نگرانی از عروج داعش در سرحدات و مناطق تحت نفوذش ،خواسته است به نحوی از طریق پاکستانو طالبان در قضایای کشور ما ذینفع گردیده ،رقیب خود ایاالت متحده را گوشزد کند که انگار روسها در منطقۀ جنوب آسیا
و آسیای مرکزی دارای نفوذ و نقش متبارز است و پاکستان با حیله از این طریق با تأمین ارتباط میان طالبان و روسیه،
مدرکی برای مشروعیت مزدوران خود یعنی طالبان دست و پا نموده است.
 به علت کمبود انرژی برق در تابستان ها ،به دلیل گرم ای کشندۀ پاکستان مرگ و میر فقرا در آن کشور باال میرود ،مردماعتراض دارند که  ،وجوهی را که برای تأمین انرژی ضروری مردم الزم است و باید به این امر صرف شود ،به تمویل
تروریست ها صرف وغارت میگردد.
 بی اعتمادی معامله داران تجارتی بین المللی پاکستان به خاطر کذب و بد معامله گی آن کشور و در نهایت ارقام جعلی درمعامالت پولی و درآمد سرانۀ پاکستانی ها ،سقوط روز تا روز ارزش کلدار پاکستانی قابل تأمل و مالحظه است
 مردم پاکستان قربانی جدی تغییرات اقلیمی اند که ع دم توجه دولت به این رویداد و خسارات مردم عادی ناشی از این فاجعۀطبی عی ،به بی باوری مردم مظلوم پاکستان به دولت و اردوی آن افزوده است ،زیرا اردوی این کشور بخش اعظم بودجۀ
بیمار آن کشور را تصاحب و غارت میکند و برای تمویل رفع معضالت مردم چیزی نمی ماند
 به اثر فق ر و ناداری و رنگ باختن اسالم سیاسی و مذهبیون فاسد ،افزایش چشمگیر فحشا در آن کشورقوس صعودی رامی پیماید ،زیرا نظر به آمار اعالم شدۀ موسسات حقوق بشری در آسیا ،پاکستان دومین کشور دارای بلندترین رقم روسپی
ها می باشد ،مملکت اول در این مورد تایلند است ،پاکستان و تایلند هر دو بازار خوبی برای سیاحین جنسی شمرده می
شوند.
 دختران جوان پاکستانی توسط چینایی ها با مبالغ ناچیز خریداری می گردند و بعد در چین باالی آنها تجارت می شودمطبوعات و رسانه های پاکستان از قصه های این وقایع مشبوع است.
 در پاکستان اسم " حقوق بشر" اخیرا ً مطرح گریده است ،آنهم به مساعی شخصیت گرامی افراسیاب ختک ،که بی رحمیاردوی پاکستان را در برابر نقض حقوق بشر مخصوصا ً در مناطق بلوچستان ،سند و پختونخواه به چشم سر دیده است.
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 آنچه فرد فرد افغان می تواند در این کارزار مبارزه علیه دولت و دستگاه های استخباراتی آن سهم بگیرد ،می شود با یکحرکت ساده و وطنی راه مقاطعه با خرید اموال پاکستانی وتبلیغ در بارۀ کیفیت پائین محصوالت پاکستانی را دنبال کند.
ممانعت از فروش اموال و محصوالت مهم به پاکستان را تحقق بخشد .تاکید و پافشاری بر قطع جریان آب های ما به آن
کشور که مستحق آن نمی باشند.
پاکستان در تمام طول و عرض خود نقاط ضعف و آسیب پذیر دارد ،این نقاط را باید در معرض افشاء وفشار قرارداد،
قلمبدستان شریف وطن خواه در این زمینه می توانند ،نقش بسا مفیدی به حال منافع وطن انجام دهند.
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برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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