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 ۹۰/۹۰/۲۹۰۲                    احمد ذکی هوشمند

 پاکستان باالی آی اس آی کنترول دارد؟! ملکی آیا حکومت

آی اس آی یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان، یکی از منفورترین سازمان های اطالعاتی در جهان است که با بهره 

آنان به را به دست آورده و در ضمن از  یپاکستان نظامیانگیری از وجود تروریستان و دهشت افگنان می خواهد منافع 

حیث ابزار های سیاست خارجی کشور خویش استفاده نماید. حکومت ملکی آن کشور که بعد از دورۀ استبدادی پرویز 

مشرف، قدرت را به دست گرفت؛ گفته می شود که هیچگونه کنترولی باالی سازمان آی اس آی نداشته و نظامیان آن 

 پاکستان به حساب می آیند.کشور یگانه تصمیم گیرنده گان اصلی در سیاست خارجی 

روز های تشکیل حکومت ملکی در پاکستان به زعامت آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور و اولین هر چند در 

یوسف رضا گیالنی به صفت نخست وزیر آن کشور، افکار عامه در جهان به این گمان بود که گلیم نظامیان و حاکمان 

نظامی  می یابد، سازمان استخباراتانعکاس د؛ اما چنانچه از طریق رسانه های جمعی مستبد پاکستان برچیده خواهند ش

های منطقه و به کشور خصمانه علیهآن کشور به عنوان دولتی در داخل دولت عمل کرده و در سیاست گذاری های 

 خصوص در سرزمین ما دست باز دارد.

در این اواخر به نشر رسانیده « پاکستان در پرتگاه»عنوان  احمد رشید، ژورنالیست پاکستانی در کتاب تازۀ که تحت

است، پرده از بعضی حقایق پشت پردۀ سیاستمداران و جنراالن کارکشته پاکستان برداشته و تأکید کرده است که حکومت 

نوشته  ملکی پاکستان هیچگونه کنترولی باالی ارتش و آی اس آی ندارد. در واقعیت امر از یک نظر دیده می شود که

موصوف تا اندازۀ به حقیقت نزدیک است؛ چرا که سیاست خارجی حکومت ملکی آن کشور در قبال افغانستان در های 

مقایسه با دوران ریاست جمهوری جنرال پرویز مشرف، حاکم مستبد آن کشور هیچگونه تغییر نکرده است، بلکه آن 

اما  سازد تشدید یافته و سیاست های چند گانه همچنان ادامه دارد.ستراتیژیکی که عمق راهبردی پاکستان را می اهداف 

از منظر دیگر، نویسنده تالش کرده است تا به نحوی نظامیان پاکستان را که حامیان اصلی شبکه ها و گروه های دهشت 

شهادت رسانیده اند، افگن می باشند، برائت داده و به شیوۀ دست های آلوده به خون آنان را که هزاران هموطن ما را به 

 را پاک جلوه دهد.

آی اس آی پاکستان با گفته بود که  تالف بین المللی در افغانستانجنرال آلن، قوماندان عمومی نیروهای ائ نیز چندی قبل

طالبان و گروه حقانی رابطه عمیق داشته و با وجود فشار های جامعۀ جهانی باالی آن سازمان منفور و مخوف، 

 یری در سیاست استخبارات نظامی پاکستان در قبال گروه های دهشت افگن به وجود نیامده است.هیچگونه تغی

فاکت ها و حقایق زیادی وجود دارد که اگر حکومت ملکی پاکستان به شکل شاید و باید آن تقویه نشود و بر عکس 

امی ظو سازمان استخبارات ن دودست ارنظامیان و جنراالن مستبد آن کشور تضعیف نشوند، اداره پاکستان بار دیگر به 

های منطقه و به خصوص افغانستان عزیز باز هم تحت سیطرۀ نظامی و سیاسی افراط آن کشور خواهد افتاد و کشور

گرایان و بنیاد گرا ها قرار خواهد گرفت. پس خواست ملت ما از جامعۀ جهانی این است تا تالش صورت گیرد که دست 

و ریشه های دهشت افگنی در همان نقاطی که به دیگر کستان از حمایت تروریزم کوتاه گردیده های ناپاک نظامیان پا

 پایان جاها نفوذ می کند، باید خشک گردانیده شود.


