ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات اﻧﮕﻠﯿﺲ
از اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮ ﻫﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻗﺮن ﻣﯽ ﮔﺬرد ،اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻠﻄﮥ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻨﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﻨﺪ از وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ در آﮐﺴﻔﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮن ﻫﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد اﺳﺘﻘﻼل و آزادی و ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﯿﻪ ﺑﺨﺖ ﻫﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ و ﺑﺮادرﮐﺸﯽ در ﻫﻨﺪ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎل  1947ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ دو
ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﮔﺎﻧﺪی ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ
اﻧﮕﻠﯿﺲ دﺳﺘﻮر ﺗﺮور او را ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﮥ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻮﻣﯽ دارﻧﺪ و اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از
اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺸﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ژﺋﻮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
دﯾﺪﯾﻢ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﻧﻬﺎ را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﭘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﻗﻮﻣﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ – ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ
ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺬاﻫﺐ و ﻗﻮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی
ﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮده اﺳﺖ و ﻣﺮدم آن ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﻪ ﺳﯿﻪ روزی و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﻤﻮاره از ﺑﺤﺮان ،ﺗﻀﺎد ،ﺟﻨﮓ
و ﮐﺸﺘﺎر ﺳﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ و » ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪاز و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻦ « ﻫﻤﻮاره ﺷﻌﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﯾﻮب ﺧﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ژﻧﺮال ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد در ﺳﺎل  1957ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ را در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد .در آن زﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑﺮای
واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ و ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد ،اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی را ﻓﻠﺞ و واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭘﺲ از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻨﺪم و ﺑﺮﻧﺞ از آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ روز ﺑﻪ روز واردات ﮔﻨﺪم و ﺑﺮﻧﺞ
در اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ در اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻃﺮح ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﻋﻈﯿﻢ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رﺷﺪ ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺮدم آن ﻫﻤﻮاره در ﻓﻘﺮ روزاﻓﺰون اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﻪ ﺑﺨﺘﯽ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻣﺮدم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﺠﻼب ﺟﻬﻞ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪﻧﺪ.
در اﺛﺮ ﻓﻘﺮ و ﻫﺮج و ﻣﺮج اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﯾﻮب ﺧﺎن اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﺤﯿﯽ ﺧﺎن
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﻣﯽ ﺷﻮد.در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﯽ ﺑﻮﺗﻮ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﻣﺎﻟﮏ اﻧﮕﻠﻮﻓﯿﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﺰب ﻣﺮدم ﻧﻤﻮد .وی در
ﺳﺎل  1970ﻗﺪرت را در ﺷﺮق ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺸﻨﺞ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ – ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  1971ﺑﻪ
دو ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺑﻨﮕﻼدش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻤﯿﺮ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﺳﺮ ادارۀ آن ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف وﺟﻮد
دارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل آن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺰﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ –
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻧﮕﻠﯿﺲ.
ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﯽ ﺑﻮﺗﻮ در اواﺳﻂ ﺳﺎل  1977ﭘﺲ از  6ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﻬﺎم ،دﺳﺖ
ﺑﺮدن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ارﯾﮑﮥ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ  -ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺿﯿﺎء اﻟﺤﻖ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1977ﻋﻠﯽ
ﺑﻮﺗﻮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺣﺰب ﻣﺮدم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و در آورﯾﻞ 1979
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان )ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ( ،در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯽ
ﺑﻮﺗﻮ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ دﺧﺘﺮ ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﯽ ﺑﻮﺗﻮ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد اﻧﮕﻠﯿﺲ در رﺷﺘﮥ ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎل  1977ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ .او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ آﮐﺴﻔﻮردی ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺮه
ﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎزان ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ از ﺳﺎل  1977ﺗﺎ
 1984ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺳﭙﺲ آزاد ﺷﺪ.
ﺷﻬﻨﻮاز ﺑﻮﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮادرش ﻏﻼم ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ذواﻟﻔﻘﺎر را
ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺿﯿﺎء اﻟﺤﻖ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﻬﻨﻮاز در ﺳﺎل 1985
درﮔﺬﺷﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ وی ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﻮﺗﻮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﯾﮏ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺿﺪ
دوﻟﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ در آورﯾﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﺎن
ﺳﺎل آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وی در دﺳﺎﻣﺒﺮ 1985
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم روﺑﺮو
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرش ﻧﺼﺮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ
ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺰب ﻣﺮدم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد وﺳﻌﺖ ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﻦ  35ﺳﺎﻟﮕﯽ در اول دﺳﺎﻣﺒﺮ 1988
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوزی ﺷﺪه و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﯽ در اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﻏﻼم اﺳﺤﺎق ﺧﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،در ﺳﺎل  1990ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ اﺧﺘﻼس در ﺳﺎل  1993دوﺑﺎره ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .وی در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮدﺟﮥ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﺮف ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ژﻧﺮال ﻧﺼﺮت اﷲ ﺑﺎﺑﺮ ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﺣﺰب ﻣﺮدم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را در ﭘﺴﺖ وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﻧﺼﺮت اﷲ ﺑﺎﺑﺮ اﻧﮕﻠﻮﻓﯿﻞ در ﻧﻘﺶ ﭘﺪر و ﻣﺮﺑﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻨﺪۀ ﻣﻼ ﻋﻤﺮ ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻌﻮدی ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  1996در ﺑﻪ
ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﯿﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻪ از زﻣﺎن اﻋﺪام ﭘﺪر در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،وارد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺪه و در اﺛﺮ
اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد او را ﺑﻪ اﺧﺘﻼس ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﺷﺶ ﺗﻦ از
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﺶ در  20ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1996در ﯾﮏ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ در ﮐﺮاﭼﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و در
آن زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ در ﻣﺮگ ﺑﺮادرش ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﺪ.
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ ﻣﺠﺪداً در اواﺧﺮ ﺳﺎل  1996از دﻓﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻮء
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﺧﺘﻼس ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در  5ﻧﻮاﻣﺒﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺎرق
ﺑﻮﺗﻮ را ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ )ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮد .در ﺻﻒ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ردﯾﻒ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺨﺒﺎرات )آی.
اس .آی( ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ او ﺳﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  1997ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و
ﻧﻮاز ﺷﺮﯾﻒ از ﺣﺰب ﻣﺴﻠﻢ ﻟﯿﮓ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺷﺪ.

ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ از ﺳﺎل  1999در ﭘﯽ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﺴﺮش و ﺷﺎﯾﻌﺎت اﺧﺘﻼس ﻣﺎﻟﯽ ،در اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﻣﺎرات
در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﭘﺮوﯾﺰ
ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از
ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و اﺳﻼﻣﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺑﺤﺮان و ﺗﺸﻨﺞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻔﻘﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ
ﺑﺮدن ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺷﮑﺎف
ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ – ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺗﻞ ﻫﺎ و ﺗﺮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎز دارد و اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎرزۀ ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺮدم ﮔﺮاﯾﯽ اﺻﻮل و اﻧﺪﯾﺸﮥ
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﺨﻮاران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎن او ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ ﭘﺲ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت
ﺑﺎﻣﺪاد ﺟﻤﻌﻪ 18 ،اﮐﺘﺒﺮ ،و زﻣﺎﻧﯽ روی داد ﮐﻪ ﮐﺎروان ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن او ﺑﻪ آراﻣﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار
ﺗﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از او در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی ﮐﻮدک و
دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺎﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.

ﺗﺮور ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ در ﺗﺎرﯾﺦ  27دﺳﺎﻣﺒﺮ  2007در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﺮوژۀ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎل ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار و
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی را اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ در ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﺳﻼﻣﯿﻮن اﻓﺮاﻃﯽ داﺷﺖ اﻋﻼم
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ در  30اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2000ﺑﺎ او اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ  » :ﻓﮑﺮ روی ﮐﺎر آوردن ﻃﺎﻟﺒﺎن از اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ
ﺑﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن را آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﮥ آن را ﺳﻌﻮدی ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻦ اﺳﺒﺎب آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدم و ﻃﺮح را اﺟﺮا ﮐﺮدم «.
اﮐﻨﻮن وﮐﻼی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺸﺮف از ﻗﺪرت زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﻮاز ﺷﺎه ﺷﺮﯾﻒ رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﻣﺴﻠﻢ ﻟﯿﮓ ،ﻣﺮگ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ را ﺑﻪ رژﯾﻢ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و آﻗﺎی ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﺸﺮف ﻧﺴﺒﺖ داد و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﻌﻔﺎی دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
را ﻧﻤﻮد و ﺗﺮور را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﻼﻣﯿﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺮف ﻧﺎﻣﯿﺪ و
ﺳﭙﺲ ﻫﻤﯿﺎری و ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺰب ﻣﺮدم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﺮور ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺪادی از
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺸﺮف و ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﻮد.
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺗﻮ ﺑﻪ وﺻﯿﺖ او ﻫﻤﺴﺮش ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﻣﯽ ﺷﺪ.
وﻟﯽ آﺻﻒ ﻋﻠﯽ زرداری ﭘﺴﺮش ﺑﻼول را رﻫﺒﺮ ﺣﺰب اﻋﻼم ﮐﺮد و ﻣﻮﻗﺘﺎً و
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺣﺰب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .آﺻﻒ ﻋﻠﯽ زرداری ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺣﺰب ﻣﺮدم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  18ﻓﻮرﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و از ﻧﻮاز
ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ و رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﻣﺴﻠﻢ ﻟﯿﮓ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ
ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﺸﺮف درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .وی در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﺑﻼول در  30دﺳﺎﻣﺒﺮ ) 9دی ﻣﺎه( ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻮﺗﻮ زرداری ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻼول ﭘﺴﺮ  19ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮﺗﻮ داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﮐﺴﻔﻮرد اﺳﺖ ! ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ ﻧﻘﺶ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﺰب را دارا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی در ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ :
»دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ  -ﻣﺮدﻣﯽ و
ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در دﺳﺖ ﮔﯿﺮد و ﺑﺨﺸﯽ
از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن
و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ آرﻣﺎن ﻧﻮری
رﻫﺒﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮاﻧﺪازی
 17دی ﻣﺎه  3745ﺟﻤﺸﯿﺪی

B.P. 6593 -- 75065 Paris Cedex 02 –France – TEL : 0033(0)140266630
FAX: 0033(0)140266051 – Site Web: www.pars1.com -- www.armanemihani.com
info-Iran@aliceadsl.fr --sazmanepars@aliceadsl.fr

