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 21/07/2016          محمد ولی آریا 

 استعمار صغیر سرسام رژیم پاکستان

 های پشتون و بلوچ، اولین در بر خورد با ملت ،منحیث مشی سیاسی رژیم های پاکستان« استعمارصغیر»اصطالح 

جنبش مترقی دموکرات در  تظاهراتدر طی یکی از  ،بار توسط شهید محمد هاشم میوندوال

. وقتی از وی پرسیدیم که ما شناختی از کشور ما شد شامل قاموس سیاسی شهر جالل آباد،

 :حاکی از چه مفهومی است ؟ گفت ،استعمار داریم ؛ مگر تقسیم آن به استعمار کبیر و صغیر

اما  ؛تها و یا نیروهای بزرگ، بر ملل کوچک و جوامع ضعیف استسلط کشور استعمار کبیر،

رق بین شان این و فبرملل کوچک است.  کوچک، جوامع یا ها و، تسلط کشوراستعمار صغیر

مجال و و است که به انظامی ر دارای ثبات بیشتر سیاسی، استحکام اقتصادی و نیروی قدرتمند یباست که استعمار ک

لذا  .دکن ز خود را با تمکین محیالنه، تسکینحوصلۀ بیشتری در بر خورد با ملل مورد تجاوز او میدهد تا حرص و آ

صغیر که از یک موضع ضعیف  . اما استعمارراسیمه و لجوج و خشمناک نمی باشداین استعمار بسیار شتابزده و س

ر د و حتی جبون است،نیروی نظامی اش بی وفا و ناسپاس  اقتصاد او ناتوان و شکننده است، غاز می کند وسیاسی آ

ستمگر و  وباک سیار دست و پاچه و کم حوصله و بی ، بسرزمین های مورد تجاوزقاومت در مقابله با بحران و م

 خونین پنجه می باشد.

ان که آیا ساختم استعماری آن را بگشایمستان بپردازیم الزم می افتد ماهیت رژیم پاکبه هویت ما قبل از آنکه  اما 

ه در چبه روشنی در می یابیم که کوتاه  تأملی مناسبتی دارد؟ که باچه  کشور و ساختار رژیم سیاسی آن با استعمار

ژیم ی رمشی سیاس آن منحیث یک کشور جداگانه، و چه دریم قارۀ هند، و چه در تداوم پاکستان از ن ترغیب انفکاک

با ملت خورد وی در بر مخربچه اکنون نیات و کردارو ،در محاصرهپشتون و بلوچ  با ملیت های های آن در معامله

 را پاکستان و استعماراست که مفهوم  استعمارییمحصول طرح، پالیسی، ذهنیت و ماهیت  همه و همه  ،فغانستان

ملت پاکستان از چنگال این میراث خوار صغیر  از همدیگر و نجاتدو  آنکه تفکیک  و خلط می کندباهم عجین چنان 

اکستان پرا مقاربت رژیم های . زین کشور، امکان پذیر نیستانقالب عمیق اجتماعی و سیاسی در آجز با یک  استعمار،

تا زمانیکه نمد موجود است،  ،تمامی ندارد ،نمد است که هر قدر از این نمد موی بکشید همچون موی و ،با استعمار

  موی در آن است.

سیاسی و تاریخی بر اذهان سایه افگنده است که در دامن زدن به این  یک برای تشکیل پاکستان یک مغالطۀدرتحر

انحراف ذهنیت، رژیم های پاکستان مهارت رندانه ای دارند و آن اینکه چنان شایع ساخته اند که گویا پاکستان بر 
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انان هند ایجاد مسلم هدف ایجاد یک جامعۀ اسالمی برای ( بهکانفشنل )کیش مشخص واعتراف شدهی اساس یک ایده آل دین

 است. شده

 در حالیکه  بررسی واقعیت ساختار پاکستان و نیات و انظار بنیان گذاران آن به هیچ وجه مؤید این ذهنیت نیست.

که قبل از پرداختن به این بحث باید تصریح کنیم که این بدان معنی نیست که چون پاکستان بر مبنای یک ایدیولوژی 

ما چنین هویت دینی رسمی را ه است لذا مورد تردید است و در غیر آن مورد تأئید می بود، چه اسالمی بوجود نیامد

در اسرائیل شاهد هستیم که هویت توسعه جوی و صهیونیستی آن عامل ستم بر ملت فلسطین و مورد انزجار و جدان 

بر همسایگان و ات سلطه جویانۀ آن مانع از اقدامبیدار جهان است و یا ایدیولوژی اسالمی حاکم در ایران، هیچگاه 

 . نبوده است رژیم در سوریه ترین و ضد انسانیاز ضد اسالمی ترین  ،حمایت آن جلوگیرندۀ

واقعی شان تفکیک کنیم   است  این است که ادعای رژیم های پاکستان را از اهداف  آنچه در این صحبت مطمح نظرما

   . ستعمار نوین جهانی روشنی اندازیمهای ا رژیم های پاکستان را درتطبیق طرحوظایف  برو

ه سه روند مختلف بود ک نتیجۀ یک نیت و اقدام به روشنی میدانند که تشکیل پاکستانیل منطقه و جهان مسا آگاهان

  .مشترک می پروریدند اهداف خاص خود را در قالب یک هدف هرکدام

مپراطوری هند سلمان در داخل ام« حقوق بگیران قشر»یک بود که شامل « مسلم لیگ» یکی از این سه شاخه،

موقعیت سیاسی و بیوروکراتیک درجه دوم بعد از حقوق بیگران هندی قرار داشتند و این موقعیت  که در تانوی بودندبر

خواهان تحول اوضاع و کسب امتیازات  بتداکه در اهای تحتانی می ساخت  از تقسیم کرسیراض آنها را نا ،دست دوم

بر بستر استعماری جامعۀ هند که  اینها کسانی بودند ،نه چیزی بیشتر ،ند امپراطوری بودندندی های کارمهم سطح ه

حمد می بودند که متشکل از وکال، روزنامه نگاران و تحصیلگردگان شهری با آرزو های یکسان و ظهور کرده بودند

و که ا «ملت دو» تیوری ولیگ مسلم پیوست با این  یک وکیل ثروتمندت ورتی گوجراتجاعضو انجمن علی جناح 

بدل مبعداً به یک جنبش جدائی طلبانه  هندوها هستند، بر او خوانده شد و ملتی مستقل از ،مسلمانان هند کید می کردتأ

 .گردید

ل که در چشم انداز استقالند مالکین مسلمان فیودال بود هااین .ندزادگان زمیندار سند و پنجاب بود ، اشرافشاخۀ دومی

، ز داشتانی و پشتیبانی این مالکین بزرگ رااستعمارگران مشغول مباحثه بود هند و در حینی که کنگرۀ ملی هند با 

ا در ر ستند خود مختاری های محلی شانزیرا نمی خواملت مسلمان را می پروریدند رویای یک  ،ایالتیاین متنفذین 

ذا آنها ل ،داشتندضرورت  آنهابه حمایت نیز  جناح و مسلم لیگ و از سوئی برابر حاکمیت یک دولت مستقل ببازند 

نجابی پاین امتیاز بخشی سیاسی به متنفذین  . که در نتیجۀلیگ ، نه مسلمشرایط  ائتالف را دیکته می کردندبودند که 

مغشوش و مکدر شد و در یک شب  ر زیر سلطۀ حاکمیت پنجابی ها د ، هویت اسالمی آندر فردای تشکیل پاکستان

ظ برای حف بعداً  حاکم های که پنجابی ن و بلوچ پا به عرصۀ وجود گذاشت هویت های قومی  سند و بنگال و پشتو

، خواندبلی و سندی و پشتون و بلوچ پیاده کردند که کسی حق ندارد خود را بنگارا شعار ملت مسلمان  ،حاکمیت خویش

 .چنین شعاری با اسالم مغایرت داردزیرا 

بود که نمی خواست با خروجش  سازمان متقدر و فعال اما خاموش و نامرئی استعمار بریتانیا ،ضلع سوم این مثلث

که  بود گشتهبا آنکه از تصرف هند گذشته بود، مگر از استعمار ن .بی درد وغم رها کند یکپارچه و مستقل ورا ملتی 

در پاکستان به نتیجه رساند که تا امروز و بازیگر اهدافش  های وابستهبر پائی رژیم  را درنیات استعماری آتی اش 

 به زیر بال خویش دارد. ،نشده مرغ این چوچه ای را که هیچگا
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بنی بر نقش مقی را به حقای گفتن نکاتی ما ، صرفاً بازهاستعمار برتانی ستراتیژیکمیق صرف نظر از بررسی های ع 

ه و نشان میدهد ک می شودامپراطوری رهنمون  دستگاه استعماریعلی جناع با روابط بسیار نزدیک محمد و بریتانیا

انچه چن ،مشوره می کرد هبرتانی لم لیگ با نمایندگان رسمی استعماردر مورد مسایل داخلی حزب مس آقای جناح حتی

سند راپور میدهد که این امر حاکم   «سر هوگ داو »رمانه به کاران حزبی اش به صورت محدر مورد انتخاب هم

ه کبود. این صحبت محرمانه  نسبت به جنبش آزادی بخش هند  اینا بخوشودنی  جفاکاری ازنمونۀ حیرت انگیزی 

بیده شود کو یسعتقاد داشت که مهر لیگ باید بر کجناح ا» ارش می گردد کهگز، وایسرا «ویول»بعداً افشاء گردید به 

ین سند که ا «...فراد نسبت به لیگ چندان مهم نیستوفاداری گذشته و یا آیندۀ ا لحظه به لیگ گرایش دارد  که در این

 را به امر و موافقۀ بریتانیا عملی می کند.عضویت در لیگ مسلم  حتیاست که آقای جناح  آنبه صراحت باز گویندۀ 

یتانیا دست ، عمال امپراطوری برر مسلم لیگد و احراز عضویت یلتشک که دربه عبارۀ دیگر حاکی از آن است 

 .بازی داشته اند

زروز اول افتابی می شود که پاکستان آجناح در پاکستان زمانی بیشتر  بریتانیا و رژیم مستقرتوأمیت استعمار  شواهد  

حیث کشیل پاکستان منچنانچه از نخستین روز ت .قرار می گیرد بریتانیا، در محور نظامی ویبه مثابه ژندارم منافع 

کی به تعقیب دیگری سپرده می شود و انگلیسی  ی دو جنرال الی قوای نظامی آن بدستاع یقوماندان ،یک کشور

نه قدرت بعد از آنکه وز .یگر انگلیسی ریاست و هدایت می کندنیز یک جنرال د پاکستان را ارات نظامیبدستگاه استخ

جدید  اببه ارب توسط بریتانیا  امریکا می افتد بازهم رژیم های پاکستانایاالت متحدۀ ی جهان بدست نظامی و اقتصاد

در که  شمول آن  منحیث یک عامل قابل اعتماد و مجری خوب سیاست های استعمارنوین جهانی معرفی می شود

 .س همین نقش منطقوی رژیم های پاکستان بودر اساپیمان سیتو؟ ب

یک  واز لحاظ حاکمیت سیاسی بنابرآن به صراحت گفته می توانیم که پاکستان هیچگاه یک کشور متکی به خود  

ً ای تمام عمر تقریباً هفتاد سالۀ آن حاکی از بی ثباتی  استوار بر مردم خود نبوده است،رژیم  نحیث م است که صرفا

 چنانچه حتی عالیق ،ه حیات لرزان خود ادامه داده استنی بوبه عوامل بیر اا سایت )یک بنیۀ منفعل( در اتکیک پار

متش مبنای خصو با هند بوده که چین نیز برخصومت بلکه دفع  ،منافع ملی نهمهوری توده چین نیز ناشی از آن با ج

کنون ا، هانی و رشد اقتصادی در چین و هندجکنونی پاکستان را مورد استفاده قرار میداد که با تغیر اوضاع  ،با هند

رورت پاکستان منیحث یک متحد بی ض با همدیگر می اندیشند تا بهبه مناسبات و همکاری اقتصادی  بیشتر هردو کشور

 .ومنبع صدور دهشت افگنی آتش افروز  یاو

ۀ بر معیار های آزادی خواهانناسیونالیستی ونه  اساس جذبۀپاکستان نه بر مبنای عالیق اسالمی و نه بر یکهاز آنجائ

استثمارگر  ران بزرگا، زمیندبلکه محصول عالیق یک قشر خورده بورژوازی شهری ،مدهاستعماری به میان آضد 

یچ صورت نمی توانست به ه ،بوده است لذا تمام این عوامل منفی سازندۀ مثلث نابهنجار مسألۀو تحریکات استعمار 

ظهر م ،این رژیم از روز تشکیلکه در نتیجه  مثبت و عامل یک اقدام ارزندۀ اجتماعی و سیاسی باشد حامل یک پیام

 ره در قلمرو پاکستان بوده است. رسمی یک استثمار دولتی بر ملیت های پشتون و بلوچ محاص

، اما استثمار دولتی و رسمی مظهر مناسبات استعماری است شه در مناسبات مسلط اقتصادی دارداستثمار فردی ری 

وچ لای پشتون و بملیت ه مستمرکه اعتراضات و بپا خیزی  .نمایش گذاشته اند بههمیشه  که رژیم های پاکستان آنرا

تخم  خشونت ها و  برای بزر  های مساعدیزمینۀ  ، و جواب های خشن و محیالنۀ رژیم پاکستان به آن،تهدر گذش

همه ناشی از فشار های روانی  که مجنونانۀ کنونی است و بی هدف و دهشت افگنی های گمراه و سیتزه جوئی ها
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ز جتاریخی است که سالها این مردمان را در بی سرنوشتی سیاسی و اجتماعی آرزده است که اکنون منفذ و مجرائی 

یگر وسیلۀ د نیز خویش ، آنرا که رژیم های پاکستان بنا بر خصلت مزورانۀسرسام فکر و عمل نمی یابد واغتشاش 

    .خویش ساخته اند منافع استعماری د وتطبیق مقاص

 رویجلیل غنی همحترم  جناب مطلع هستیم و اخیراً  آنکه همه بربا ملت افغانستان پاکستان ویرانگر رژیم بر خورد 

در سایت   «تنگنای انزوای سیاسی آستانۀپاکستان در»در زیر عنوان  چون مشت نمونۀ خروار،اسناد مؤثق آن را 

به صراحت مبین اشتراک و سهم رژیم های پاکستان در پروسۀ استعمار  ،وزین آریانا افغانستان برای ما باز نموده اند

ار توسعۀ و پیشروی استعمزمینه های  ،پاکستان به تأسی از نقش ژاندارم استعماریرژیم نوین جهانی است که بازهم 

خودش و درد و رنج و سوگ ملت افغانستان فراهم می کند و  بیم ملت  و جدید فرا ملتی را به قیمت بحران و زجر

هیچ احمقی برای ، خانۀ خودش مصؤن نخواهد ماند و تش زدن به خانۀ همسایهآند که درگرنه هر کودن و جاهلی میدا

تخریب و تضیف افغانستان در شرایط  در این عمل رژیم پاکستان. در و پنجرۀ خود را نمی سوزاند ،گرم کردن خود

و می کوشند کور گره های اختالفات کنونی جهانی که همه کس و همۀ ملل جهان به دنبال متحد اقتصادی می گردند 

نی افگ این آتش ،جز در و پنجره سوختن خود چیز دیگر نیست ،کنند نگری ها و گذشت های جدی باز با دوررا  خود

بلکه بیانگر ضعف و  ،نه ناشی از توانائی او و نه ناشی از دانائی اوست همسایگان  به سوی پاکستانرژیم های 

حقارت سیاسی رژیم پاکستان است که از یکسو در بحر تضاد های اوج گیرندۀ  ملی در حال غرق شدن است و از 

سعه استعمار تو اتش  بهتعهد دیگر،نیست و از طرف  سوئی قادر به حل  معضالت خویش در زیر فشار توقعات ملی

، به  نه بقای ملت لذا برای بقای رژیم  ی دهد.ملی و منطقوی نمبه وی مجال هیچ اقدام مفید و مؤثر جوی جهانی،

 زیر پایش نمانده باشد. ی درحربه مردار متوسل می گردد تا صرف بر قدرت بماند ولو دیگر کشور  هر

هیچ  رب ،اکستان برخالف آنچه ادعا می کندپ، این بود که گفتیم ،ندادیم دادیم و اما توضیح تذکار بتداا در را آنچه 

جز در موارد کوچک آنهم  ،آن چه قبل از انفکاک از هند و چه بعد ازنی و اسالمی پایه گذاری نشده است، انهماک دی

ا زیر دار نبوده است،اهیچ وقت بر اصول و احکام اسالمی متکی و وفدیگر، رای اغفال اذهان وصرفا رفع بحرانب

الت و از سوی دیگر کلیه تشک ،صرف یک سازمان تحصیل یافتگان مسلمان هند بود نه یک سازمان اسالمیمسلم لیگ 

 اسالمی هند با ایجاد پاکستان و طرح های جناح مخالف بودند.

 مودودی سالمی به رهبری موالناعلمای دیوبندی وجماعت ا ، سازمان رهبریین مخالفان جمعیت العلمای هندمهمترین ا

نه  لم لیگ و جناحمس یبا طرح ها ند که هیچ کدامبود بی به رهبری موالنا ابوکالم آزادو مسلمانان ملی گرای مذه

ه می توانند ک را از یکطرف به این باور بودند زیتنها موافق نبودند بلکه آنرا جفائی بزرگ به مسلمانان هند میدانستند 

یک  شتربیۀ اسالم بپردازند و از سوی دیگر ایجاد یک دولت مستقل مسلمان را در بین ملت هند بیشتر به نشر و اشاع

 .می کردند تا اسالمیاقدام ناسیونالیستی تلقی 

گویای این واقعیت است که وی هیچ گاه بر اندیشۀ اسالمی  بیانات محمد علی جناح، خود از جانب دیگر افکار و

در پوهنتون اسالمی 1938ه در یک سخنرانی در فبروری نانچچ ،سیاسی منهمک نبوده است لوژییومنحیث یک اید

، آزاد کردن شما از قید عناصر ارتجاعی مسلمان و کاری که لیگ مسلمان کرد»ین گفت علیگر خطاب به محصل

ً استن اساس خود خواهی خود حرکت کند خائتقویت این تفکر بود که هر کس بر  ا را از عناصر ن شمالیگ  . مطمئنا

 «النا ها آزاد کردمطلوب مالوی و مو
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کشور اسالمی را تردید می به صراحت نظریۀ یک  1947افتتاح مجلس پاکستان در آگست  دردر خطابۀ دیگری  او

ا با دولت ندارد ... م مسألۀارتباطی به  ،مذهب و یا کاستی متعلق باشید شما می توانید به هر کیش،»می گوید  کند و

د بایها  ر طول زمان درخواهید یافت که هندویک دولت هستیم ...شما د اتباعاین کار اساسی آغاز می کنیم که همۀ ما 

، شخصی هر فرد است مسألۀراکه مذهب ، چمن مفهوم مذهبی را در نظر ندارم .باقی بماند و مسلمانان، مسلمان هندو

 «.دولت می نگرد باشندگانارم که افراد را در درجۀ اول به عنوان من مفهوم سیاسی را در نظر د

 دکه خطوط باال همه بیانگر آنست که رژیم های پاکستان چنانکه ادعا می کنند هیچ رسالت اسالمی را به عهده ندارن

 ف از سقوطکه خوی و دهشت افگنتناق و استبداد و استعمار و نه واجد اوصاف اسالمی هستند، جز بنیان گذاران اخ

ر قادنه سام اند که دیگرو چنان سراست ساخته حرام  آنهاچشم  ، خواب را بریم و تجزیۀ کشور و بی مهری اربابژر

کر و کسانیکه ف ،اندراضی به آرامش همسایگان نه  و پاکستان هستندسالمت و امنیت ملت  به تشخیص منافع ملی و

ابرش محتاط ر برو دو باید از پاکستان بیم ناک، روی به پاکستان استقرار و استحکام بخشیده است که بمب ذمی کنند 

در خانۀ ی اتومکه داشتن بمب  تفهیم است بهشکیبائی تحمل کرد، الزم را با صبر و  های ضد انسانی اوبود و جفا کار

اما  ؛خیرات استعمار همیشه برویش باز بودهمواجه نشده و دروازه  گواراو نوسانات ن به هیچ مصیبت وخیم  کسیکه

مبنای اتکای غیر ملی در آتش اختالفات داخلی می سوزد، وتاریخ آن بربرق دارد و  نه آب دارد و نه نه نان دارد،.

لود بنام دموکراسی که سقوط رژیم  یا با کودتا ج ومرج فساد آدیکتاتوری نظامی و هر ،صرف دو صفحه دارد ،اش

ا لذ .را تا اعماق وحشت زده ساخته است وبیم از تجزیه و تقسیم ا .اوست جز سر نوشت سیاسی ،رجو یا با هرج م

واب خعکس بر ؛به جای آنکه همسایگان را بترساند ،داشتن سالح چنین کشنده و خطرناک بی صاحب،خانۀ  چنین در

 ، عمر رژیم بسر خواهد آمد.یابددست ین ناراضیان به آن که اگر روزی یکی از ا از چشم صاحب خانه می رباید 

 ،همچنان اگر پاکستان واقعاً به منافع ملی می اندیشید، زمانیکه اجازۀ اربابان را در داشتن بمب اتومی حاصل کرد بود

ان هر همچن باید از این انرژی برای تولید برق استفاده می کرد تا مجبور نباشد برقش را از آن سوی آسیا وارد کند.

 ردوست و دشمن نمی شناسد و اگ ،میداند که بازی با سالح اتمی در یک محدودۀ کوچک جغرافیائی کودکی امروز

کسی  واگر نیز کور خواهد کرد  را آن چشم خودی و باد های انبیثیرات جن را نابود کند، به یقین تأانفجار آن دیگرا

ورش ر رژیم و کشداند که عم، باید بنابود کندروی را با بمب ذمخالفین بخواهد چنان بی باک و دست و پاچه گردد که 

بر سر او انگیخت که همه چون سیل رفنده ای را بر خواهد  و چنان نفرت جهانی و خشم ملت ها ترسیده اس خربه آ

 .    نخواهد رهاند این مستخدم نادان را از قهر و خشم مردمان  ،دیگر هیچ اربابی ند آمد کهفرود خواه
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