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«                         است   وضع فقراتا هنوز به همان منوال»      

                          یک پاکستان جدید                   

          A New Pakistan                
وبه صفت آدم ومذهبی دارای اندیشه های سیاسیی  رهبران   بعنوان معمولا   کهاین افراد 

های لنگ ولش وفلج وزخمی شناخته شده اند در واقیعت بازیگران وممثلین گدا پیشه ای  

اصطالح رهبرانی اند  که ن به ای  خود هستند ، برای  اند ، که عا د تاا درپی گدایی پول 

ونعش سیاست ومذهب را برشانه های حمل می نمایند  وبا صداهای بلند  مردم ساده  لش

این رهبران گدابیشه را شنیده وآن را   پرطمطراق  ت  ادای کلما  عادتاا  آنها   لوح را که

وضع  وبه حرف های  این سیا ست مداران لشخور مبنی به امکان بهتر شدنپذیرفته اند 

زند گی شان با ور مند گردیده اند ویا پذیرفته اند  که سطح زندگی شان بهتر  خواهد شد 

همیشه دردام فریب این رهبران گیر مانده اند ، این ازهمان قماش رهبرانی اند که بخاطر 

فریب مردم شعارهای ضد سرمایه وسرمایه داری را بمنظور ثروت مند شدن خویش سر 

حقه  اینها بد وبدتر ازسرمایداران نیستند؟ این رهبران در واقیعت امر   داده اند ، پس ایا

تالش می نمایند، اکنون زمان  که در پی ثروت اندوزی خودبازان ماهر وکهنه کاری اند 

آن رسیده است که قاطبه مردم باید بی وفایی ودرجان زنی این سیاست مداران ومذهبیون 

. اب وماسک را بردارند و آنها را فاش ورسوا سازندمنحط را شناخته وازچهره ء آنها نق

شود  که جوانان  با دریدن وپاره پاره ساختن پیراهن ودرعین زمان ضرورت آن دیده می

 رهبران  لنگ ولش واین  دهند  حس وطندوستی را  جا یشهای شان درسینه های خو

بیدون اجازه  داهناز پله ها وپایدان سیاست ومعامله گری که میخوومجروح وپرتوقع را

            .  بند به زیر پرتاب نمایند واز شر شان مردم خویش را نجات دهند مردم  به بال راه یا

                   " هند را ازرهبران نجات دهید" سعادت حسن مانتو –

بصورت اگاهانه توسط سعادت حسن  یکی از   هفتاد سال قبل این کلمات ویا شعار        

پاکستان نوشته شده بود کسی که  یک  از منتقدان اجتماعی  یبزرگترین  نویسندگان  ویک

صد ویکم سال تولد اش  از قضا با یازدهم ماه می یعنی اولین روز  انتخابات در پاکستان 

دت  حسن مانتو این برای تعین یک دولت منتخب موفق  تصادف می نماید  یعنی که سعا



قتل عام مردم  مظلوم که در  وقوع یعنی  پنج سال قبل  از « 1495» کلمات را درسال  

ه بود  که ضربات  پیهم آن تا همین اکنون بررشته تحریر درآورد شبهه قاره هند  رخ داد

                                                                          .درین قاره به گوش میرسد 

با دریدن پیراهن های کهنه   ن خون گرم ازجوانا  بسیاری آنکه از سوی دیگر احتمال    

یف  روز  صفوف شان را در رد  و مدشیک  نی با  لباس های  و جوانا  وژنده ای شا ن

ز پاکستانی  با  کریکت  در صندوق  عمران خان خودرا   رای  ههای منظم  ترتیب داد

بدست اوردوحیثیت  کپ فهرمانی کریکت  جهانی را«  1445»درسال ریختند،به کسیکه 

پاکستان را درجوامع بین المللی به قله های شامخ افتخارات جاداد ویا کسیکه برای تداوی 

ح جهان که درسطرا  وسایل  با مجهز شفاخانه  به سرطان یک  مصاب  مریضان مجانی

وبدسترس لهور پاکستان اعماردر شمرده شود  میتواند ودمحد  شفاخانه ای چند   جملهاز

ا کسیکه  بعداا به سیاست وی گذاشت  سرطان به ت  برای نیازمندان  مبتال  ما عرضه خد

نمود ایجاد« جنبش عدالت پاکستان » تانتحریک انصاف پاکستحت نام حزبی رارو آوردو

بوتو    علی ذولفقارستان  بعد ازاکپ   تاریخیگانه حزبی موفقی  که برای  باراول  در یعنی

د  حزب  تحت نام یش  به ایجا وآزادی بنگله د  بعد از استقالل« 1491»کسیکه درسال 

توانست جوانان  این عمران خان است   که   بقدرت رسید ، ( ppp) حزب مردم پاکستان

            . پاکستان را  به حزب اش یعنی به تحریک انصاف پاکستان جلب وجذب نماید 

بهرصورت ایا این محبوبیت عمران خان  میتواند حاکی آز ان باشد که او توان تشکل      

؟  موضوع  یک دولت را داشته باشد موضوعی است که در مرکز سوال باقی می ماند ، 

قابل تذکر دیگر اینست که سقوط ویا افتادن عمران خان ازیک ستیژ  درهفته گذشته  فقط 

از مسدود شدن کمپاین رسمی انتخابات  برای او چا نسی بدست داد که  عده دو روز قبل 

بیشترازمردم رای خودرا به صندوق اوریختند وازاوحمایت نمودند بخصوص که اکثریت 

این رای دهندگان از ایالت پنجاب بودند  جایکه  بشکل  سنتی  بیشتر ساحه  نفوذ حزب 

                                                                                              . مسلم لیک نواز شریف بوده 

قابل یاد آوری است  که همچو رویدادها را که در فوق تذکر دادیم  یکی بعد ازدیگری     

چسان رخ داد ویا بوقوع پیوست ؟   حزب مردم  پاکستان  چانس  وفرصتی  را بد نبا ل 

بد ست «  2..5»سال    مشرف دیکتاتور اسبق و  به تعقیب انتخابات سرنگونی  پرویز

« 9..5»مردم درسال   حزب  آورد واز جانبی با ترور تراژید یک  بینظیر بوتو رهبر

توانست محبوبیت بیشتری را درمیان مردم کمایی کند حزبی که  مدت پنجسال دولتمداری 

پاداش های که در   خم کاشته شده ای آن اش بسرعت به پایان رسید  وآن اینکه تا هنوز ت

وخت  پرویز مشرف حاکم با  در سازش    متحده امریکا  اثر مساعی ومیانجگری ایالت

 «  5.11»سال  تخاباتتان ثمر نداده بود که درمدخل بازگشت بینظیر بوتوپاکستان مبنی بر

با درنظر نگرفتن همان سازش  قبلی هنگام بازگشت پرویز مشرف به کشور دولت حاکم 



وحامیان اورا فراهم   هواخواهان اورا تحویل زندان میسازد  وزمینه بد بینی شماری از 

 تعالوه برآن بنیاد و پایه های اقتصادی وزیربنایی  پاکستان در دوران حاکمی. می سازد 

این حزب  رامی پیماید  واحتمالتی  راکه  باید برای تقویه نفوذ  زب مردم  سیر  نزولیح

محدود گذاشتاند رابرشانه های چند نفربا رمسولیت صورت جمعی درنظر میگرفتند تنها ب

عدم سقوط و انقراض  اش در وازه صندوق بین المللی  پول را وکشور بار دیگر بخاطر 

ن نزدیک او  برای  پرکردن  کیسه های دق الباب  کرده ،  اما آصف زر دراری ودوستا

شان بشکل پیگر ازهیچ گونه مساعی وتالش دریغ نه نمودند که این وضع درغنای تاریخ 

                                                       .                                                                    تاراج ثروت مردم پاکستان افزون خواهد گردید 

آنچه که در  جهان جنوبی دراغاز این قرن رخ داد ویادرامریکای درتقابل به آنچه که      

احساس بوقوع پیوست  با ازمیان برداشتن سرنگونی دیکتاتورها  عرب دراین تازه گی ها

فته گرتاری برای وضع نابسامان پاکستان   شده میتواند  که بایددرنظریک انگیزه ای ساخ

                                                                                                        .شود 

زوال وسقوط دیکتاتورها در مصر،تونس ویمن  ار اثر خیزش وقیام مردم از پایین با      

انون اساسیی  نوسازی قسپری شدن روند پرخم وپرپیچ اعتراضات وتظاهرات وبدنبال آن 

،بهرصورت بجا خواهد مالحظه نمایمچشم سر راتوانیستیم به انتخابات برگذاری ومتعاقباا 

جتماعی کمی وفقدان جنبش ابه نسبت بودتابخاطر بسپاریم  وآن اینکه این خیزشها وقیامها 

عدم   نسبت بگویم  است وعدم  موجودیت  سازماندهی  بهترسیاسی  اجتماعی  ویا بهتر 

یعنی حزب مردمی که این خیزش را بهتر سازمان دهی میکرد    یت شرایط ذهنیموجود

صنعا بود یجه این مهندسی عربستان سعودی دردرنتولی نتوانست موفقیت را بدست اورد 

بودجه وپول  )بودجه  تمویل  که توانست  سازمانها و احزاب دست راستی واسالمی را با

وآنها را براریکه قدرت درقاهره وتونس  باوجود   کمک نماید  (ول های وهابی  نقد از پ

بیدون ضیاع  این احزاب وبنشاند  که  این احزاب  فاقد  پحتگی سیاسی  وفرهنگ بودند 

قراردهند  ادامه   پول  بین المللی وقت وبیدون آنکه  خودرا در تحت قیمومیت  صندوق 

                                                                         . وضیعت قبلی خویش را رعایت نمود ند

پاکستان   دور از امکان نیست که عمران خان نتواند سهم بیشتر از ارای مردم را در    

بدست  نیاورد،  ولی با در نظر داشت تمایالتی که در جهان عرب نزد مردم وجود دارد  

حل تمام پرابلم ها بپردازد ،  اوکه چاویز ایا عمران خان این توان را خواهد داشت تا  به 

وپوشیدن لباس   را بنگرد  یا اینکه تنها با ترشیدن سروصورتآینده ها نیست  تا حد اقل 

خود   پوپو لیستهای  ان که  بارنژاد درای  ویا مانند احمدی  حل مشکل نماید  های مدرن

قتدا صدر درعراق نیست که نصرهللا  لبنان ویا م ندرهمکاری است ویا  اوکه مانند  حس

واز یک زاویه دیگر   با دور اندیشه بتواند یک تعداد مردم را در تحت نفوذ خود نگهدارد 

اینکه حزب او  یک جنبش اجتماعی نبو ده وکدام برنامه علمی و پذیرفته شده  دورنمای  

،  اجتماعی اقتصادی  را نیز  برای حل معضالت  اقتصادی اجتماعی  ، ریفورم ارضی



بهداشت و آموزش وپرورش  نیز در دست ندارد  مهمتر ازهمه که او کدام برنامه خاص 

ارتباط احمدی  که بتواند از اقلیت ها دفاع نماید ویا تبیعض را در پاکستان بخصوص  در

دارد  ایا  ها  ازبین بردارد نیز در دست ندارد  ازجانب دیگر روابط گرمی که با طالبان 

پوشیده سابق بشکل واهد اورد ویااینکه این روابط راکما فی را بوجود خدرآن چه تغیرات 

اینها همه سوالتی اند که عمران خان باید دربرنامه عمل حرب و پنهان دنبال خواهد کرد 

ن  دانشجوی بیاد دارم زمانیکه م. ازآن صریحاا تذکر بعمل اورد خود به آن پاسخ دهد ویا 

  دبودم استاد راهنمای من که یک مارکسیست بو( Leeds)س  لیددوره کارشناسی خود در

بیشتر افراطی و نسبت به هر کس  عمران خان  که  بیاد داشته باشی  »  بمن چنین گفت 

شده است    ام تقریباا تا حال یک دهه سپری ی دیگر رادیکال است ، از گفته استاد راهنما

                                                                      . ود کامالا درست باو  لی اکنون که من مینگرم گفته ای و

دراینجا لزم پنداشته میشود تا باید بخاطر داشته باشیم  که برای  هردو یعنی برای          

پاکستان وجهان عرب ضروری ولزمی پنداشته میشود که از  تجارب  امریکایی جنوبی 

وبا پیروی از    وزند ، یعنی تنها از یک بخشی از دنیا  که  با درکچیزی بدانند ویا بیام

تجارب آن حیطه ای ازدنیا میتوان امید واربه حل مشکل فعلی گردید، علیرغم درگذ شت  

خود   با وجود  قرن ها  ومرگ نابهنگام  اخیر هوگوچاویز   کسیکه در ارتباط  با مردم 

درانتخابات ونزویالدر   ه  توانست با کسب موفقیتمداخله  ایالت متحده امریکا  درمنطق

مبنی ( mavericks)سوسیالست های بیکس زمام امور بدست گیردوبرای «1444»سال 

رژانتین زمینه ای وا پاراگویه  –اکوادور  –بر انتخاب شان  درکشورهای نظیر  بولیوی 

همه جانبه کمک نماید  شان  اهداف مردمی   رسیدن به را دراه را  مساعد سا زد  و آنها 

اجتماعی   گی را  با ایجاد وحدت  بین جنبش های همبستوهمچنان به آنها الگوی وحدت و

گران  و ا حزاب  چپ  وفعالن  کار ن و اعضای اتحادیه  نا متشکل از  گروه های دهقا

                                                 . حقوق بومی  نشان داد که این خود  زمینه موفقیت  آنها را مساعد ساخت 

علرغم تذکرات فوق  هر آن کسیکه  در انتخابات یازدهم ماه می  در  پاکستان برنده        

گردید ، وظیفه تاخیر ناپذیرش  این خواهد بود که  در کشور باید همه نهاد  ها را از پاین 

وضع کشور  مجد داا  سازماندهی   تا بال  با اشتراک  تمام  جوانب متما یل به  بهتر شدن

( دومین فساد پیشه بعد اززرداری ) نماید برای عمران خان که ممکن با اقای نواز شریف

ایتالف نماید  با درنظر داشت بهره گیری  و زیدخل  بودن  احزاب سیکولر  نظیر حزب 

ومتحده  (  ناغلباا اکثریت  در  نواحی شمال بلوچستا) حزب ملی عوامی   -مردم پاکستان 

احزابی  که در هنگام (  غالباا اکثریت درکراچی  وشهر نشینان سندی )جنبش متحد قومی 

مبارزه انتخاباتی تحت یورش وحمله تروریستان بود وباعث کاهش ومحدودیت مبارزات 

                            .                                     انتخاباتی آنها گردید  نباید از نظر دور نگهداشته شوند 

«  1422»باید خاطر نشان ساخت وآن اینکه  بعد  از بقدرت رسیدن بینطیر بوتو درسال 



حبیب ءالحق ، انقالبی ترین شاعر کشور ال  مرگ بدترین  دیکتاتور پاکستانی ضیا نب وبد

رفت  جلیب  به ارتباط مصالحه وسازشی  که بین  ارتش پاکستان  و واشنگتن   صورت گ

:                                                                                                        چند ابیات ذیل را  چنین  سرود

                                 .                                                               وضع فقرا تا هنوز  به همان منوال است    -              

                                                      .وزرا در وضع خوب قرار دارند  فقط -             

.                                       ازکشورمدیون است( پسر بی نظیر بوتو وریس حزب مردم پاکستان)هربلول  -           

                                                                                            .وبینظیر بوتو  مجرد وپابرهنه است                  

به ارتباط  سرنوشت  حزب اش که در طی انتخابات گذشته در   آنطوریکه زرداری       

برگرداندن پسرش بالول که اکنون درحال  اسالم آباد بد ست اوردبه آن اندیشه است تا در

تبعید در دوبی زند گی می نماید  بوده وهم میخواهد درمورد روح وروان خانم اسبق اش 

بی نظیر بوتوکه ازنظر ایدیولوژیکی  بغرض نجات اش بقدر کافی تا حال یعنی در همین 

 ورشکست  بوده مدت پنج سال دولتمداری اش  بی بهره  مانده  و از نظر اخالقی  کا مالا 

.                                                                                                                       چیزی بنویسد 

اقای نعیم رضا  یک دانشمند و منتقد ادبی ، مترجم  وفعال :   درمورد نویسنده مقاله

او اقتصا د سیاسی .  است (  کمونیست و عضو حزب مزدورکسان )  سیاسی  پاکستانی 

بریتانیا وتاریخ شرق میانه وانتروپولوژی را در پوهنتون  ( Leeds)را درپوهنتون لید س 

اکنون  مصروف نوشتن  دوکتاب تحت  ارکنساس ایالت متحده امریکا فراگرفته  وهمین

عناوین  بحران دیموکراسی بورژوازی در پاکستان و  تاریخ مشهور بهار عرب در یمن 

      :               شما میتوانید با او در ایمل ذیل ارتباط و  تماس  داشته باشید .  میباشد 
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