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 02/21/0212          غوث جانباز

 اردوی پاکستان –" شرکت سهامی " 
 مترجم: غوث جانباز - ئیل باکالنوفنوشته: میخا

 
 دولتی را در اختیار خویش دارد.  ،دارد، اما اردوی پاکستان یهر دولت اردوی

 - قیمت امپراتوری ""رویترز خبر رسانی در این شوخی مروج در پاکستان حقیقتی قابل تأملی نهفته است. آژانس
 میلیارد دالر امریکایی تخمین نموده است.  1۱هزار نفری پاکستان را  ۰22تجارتی اردوی 

را نظامیان باالی این دولت حکومت کرده اند.  آنگذرد، بیش از نیم  شش دهه و اندی که از حیات دولت پاکستان می
قدرت در این کشور در دست حاکمیت ملکی قرار دارد، اما اردو به مثابۀ ُپر نفوذ ترین نیرو، منجمله  ظاهراً اگر چه 

ال باشد که در عین ح های روی زمین می در عرصۀ اقتصادی باقی مانده است. پاکستان یکی از بی ثبات ترین کشور
 ومی نیز دارد. سالح ات

اوسامه بن الدن" گردید، واقعیتی را برمال ساخت که بسیاری "عملیات نیروهای خاص امریکا که منجر به از بین بردن 
 از پاکستانی ها بر آن باور نداشتند: 

ظامیان ندهد که  است غیر مثمر. معلومات دست داشته نشان می یاردوی پاکستان نه تنها غرق فساد است، بلکه نیروی
وپتر " هیلیکفتند که در نزدیکی منزل سرکردۀ "القاعدهپاکستانی از حملۀ قوای بحری امریکا صرف زمانی آگاهی یا

پاکستان به هوا بلند  قوای هوایی 1۰" سقوط کرد. زمانیکه طیاره های اف نوعی "بلک هوک کوماندوی امریکا از 
 . ه بودندترک کرد های کوماندوی امریکا قلمرو پاکستان را شدند، قوت

 واقعۀ مذکور اذهان عامۀ پاکستان را متفرق ساخت: 
اراض . دیگران از آن ناستقالل کشور شان را نقض نموده است.. امریکایی هاکه  می کنندبرخی خشمگین گردیده تأکید 

از مقر ادارۀ ُپر سال در همجواری پایگاه نظامی و در فاصلۀ دو ساعته  ۱" بیشتر از بن الدناتوسامه  هستند که "
 است....  می برده" به سر .آی .اس. آی"قدرت 

، یا ردندمی ک" را نگهداری فیانه "بن الدنبه موضوع وضاحت بیشتر بدهد: یا نظامیان پاکستانی مخ می توانددو دلیل 
در هر حال، هم آنها آنقدر کم ظرف و غیر مسلکی هستند که از حضور " اوسامه " در زیر زنخ  شان بی خبر بودند. 

تصور آنکه گویا در عقب ادارۀ ملکی و مفسد پاکستان سازمان پر قدرت، همه کاره و مثمر، یعنی اردوی این کشور 
 ، مبالغه آمیز از آب بدر آمد. می باشدکه ستون فقرات دولت را تشکیل میدهد قرار دارد و متحد امریکا 

اکستان وامیدارد تا پدیدۀ " اردوی پاکستان " را با دقت بیشتر حقایق فوق الذکر تحلیلگران را در داخل و بیرون از پ
ش قرار ! دایمی و در خصومت با همسایگانتحلیل و ارزیابی نمایند. مانند هر کشور دیگر، که در حالت آماده باش

میداشته باشد، اردو در چنین اوضاعی نه تنها موظف به انجام وظایف دفاعی بوده، بلکه مکلف به تطبیق اهداف 
 گوناگون و گسترده می باشد. 

بدینسو، یعنی پس از آنکه پاکستان از بدنۀ نیم قارۀ هندوستان جدا ساخته شده و به حیث دولت مستقل  1۴۹۱از سال 
کشور سه بار با هند جنگیده است. با در نظرداشت نفوس عظیم هند، که به مراتب بیشتر از عرض اندام نمود، این

چین را عقب گذاشته  0202آمار رسمی منتشرۀ سازمان ملل متحد نشان میدهد که نفوس هند در سال می باشد )پاکستان 
 .و جمعیتش به یک و نیم میلیارد انسان تقرب خواهد کرد(

د خالص داخلی خویش را که غیر قابل برداشت برای اقتصاد آن است برای نگهداری ماشین در آم %0۰اسالم آباد 
خاطر که بدر بر نمی گیرد نظامی خود به مصرف میرساند. مبلغ فوق الذکر کمک های چندین میلیارد دالری امریکا را 

 . اختیار پاکستان قرار میدهدآموزش، تجهیز، اعاشه و اباطۀ اردوی پاکستان در 
  

 دوستی با دشواری ها  
 

طی سالهای " جنگ سرد " پاکستان یکی از متحدین مهم ایاالت متحدۀ امریکا در آسیا بود. هند از این نقش محروم 
و به اتحاد شوروی نزدیک بود. هنگام هجوم قوای اتحاد  داشته بود، چون اقتصاد مشابه به  کشور های سوسیالیستی 

شوروی بر افغانستان، اردوی پاکستان نقش کلیدی را بازی کرد: در کمپ های آموزشی در قلمرو اینکشور عمالً 
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ی آنرا به قوتی جد  نتیجتاً  را کسب کرد که یاردوی " طالبانی " ایجاد گردید. " آی اس آی " در آن دوره نفوذ و نیروی
 مبدل ساخت.  در داخل کشور  سیاسی

 " آی اس آی " برخالف انتظارات " واشنگتن  سالح اتومی را بدست آورد.  مدیریت دولت  پاکستان در اثر نفوذ و 
اتومی پاکستان در اثر حمایت ادارۀ " آی اس آی " به عرضۀ خدمات اتومیک خود به  بعبدالقادر خان، ایجادگر بم

ن دنیا از لیبیا تا کوریای شمالی پرداخت. دیکتاتور آنزمان لیبیا معمر قذافی حین  یکی  از رژیم های مستبد و خش
تولید سالح اتومی به آنکشور از پاکستان مواصلت کرده  و عناصر معامله گری ها با غرب افشاء ساخت که جزئیات
 در توقیف خانگی  قرار  دارد، دروف معموالً گفته میشود که موص اند. از همان روز به بعد در مورد " قادر خان "

 برد.  " به سر می.آی .اس .آیحالیکه وی در حقیقت تحت حمایت "
ور قات مذک، بدون شک حلمی کردنداگر بپذیریم که " بن الدن " را حلقاتی در پاکستان مخفیانه حمایه و نگهداری 

مثمریت این اداره  ر این صورت در رابطه بهنظامی این کشور، " آی اس آی " بوده اند. د مربوط ادارۀ استخبارات
" از جانب  ( پاسداری نماید.اس آی " نتوانست از مهمان خود )اسامه د. از یک سو " آینظریات میتواند مختلف باش

را فریب میدادند، در عین حال از آنها پول بخاطر مبارزه  امریکایی ها" پنج سال مکمل .آی .اس .آیدیگر مأمورین "
 با تروریزم نیز بدست میاوردند! 

موضعگیری رسمی ادارۀ ملکی اسالم آباد که تحقیقات در رابطه به سانحۀ " ایبت آباد " را به راه انداختند عبارت از 
ده،  کی بودن و فنی بودن نظامیان امریکایی نبوآن بود که: " مسلکی بودن و فنی بودن نظامیان پاکستانی، کمتر از مسل

 نیز طی سالهای متمادی قادر نبودند " اسامه " رهبر " القاعده " را دستگیر کنند... "  ها امریکایی
در مورد آنکه " آی اس آی " منافع متضاد با آنها را در ندارند تحلیلگران مسایل سیاسی امریکا و اروپا تردیدی 

. بطور مثال " آی اس آی " آرزو ندارد با شبکۀ تروریستی " حقانی "  که در ترکیب " طالبان " میکندانستان دنبال افغ
ان تاست که در برابر نفوذ هند در افغانس یقرار دارد مبارزه کند. به عقیدۀ " آی اس ای " شبکۀ " حقانی " نیروی

 اسالم آباد را بی بنیاد میدانند. ب نظران مسایل سیاسی این استدالل ئایستادگی میکند. ناظرین و صا
اصوالً مشکل اساسی در آن است که هیچگونه نیروی قابل عمل به جز اردوی پاکستان در این کشور وجود ندارد. در 

اتوم هم است، همکاری و سایر مراودات با آنها به  بصورت به قدرت رسیدن اسالمگرایان در کشوری که مالک بم
ر مثمر کنونی با نظامیان پاکستانی خواهد بود. گفته میشود که اردوی پاکستان در ُکل به مراتب بدتر از همکارای غی

 وایروس افراطیت مذهبی مصاب نیست.
  

 دولتی در بین دولت  
 

ستند. " عایشه صدیقه " یکی سران آن در فساد ذیدخل هفاز ا ه ای، حداقل رهبری و بخشی قابل مالحظاردوی پاکستان
که  هبه چاپ رسانید .Military Incکتابی را تحت عنوان 022۱ب نظران مسایل سیاسی در اینکشور در سال ئاز صا

است. " عایشه صدیقه  بی نمودهامیلیارد دالر امریکایی ارزی 1۱در آن " دوران فساد " را در میان نظامیان پاکستانی 
ساخت که ابعاد فعالیت های اقتصادی نظامیان در یترز " خاطر نشان وبا آژانس خبر رسانی " ر ه ای" حین مصاحب

 پاکستان " خارج از تصور است. " 
نطامیان پاکستانی در برخی از مناطق حتی مالک نانوایی ها و کلچه پزی ها هستند. در عین حال عرصه های بزرگ 

 دارند. یز عمدتاً در دست نظامیان قرار ناز، گندم و ملکیت های غیر منقول اقتصادی همچو نفت، گ
تأسیس نموده است. معلومات رسمی نشان میدهد که از  Fauji Foundationاردوی پاکستان " فاندی را تحت عنوان 

میلیون پاکستانی بی بضاعت کمک صورت میگیرد. در عین حال نظامیان فاندی به نام  12طریق " فاند " مذکور به 
باشند. " فاند" مذکور  که کامالً و صرف در خدمت منسوبین اردو قرار دارد دارا می Army welfar trust" فاند رفاه"

از سرمایۀ " عسکری بانک " پاکستان را که یکی از  ه ایز شرکت ها بوده و ضمناً مالک نیما ه ایدر اصل مجموع
 مؤسسات بزرگ مالی اینکشور را تشکیل میدهد در بطن خویش دارد. 

سرمایه ها به اردوی پاکستان موقع آنرا مساعد میسازد تا عملیات های نهایت مثمر مدنی را به  در اختیار داشتن همچو
. چندی پیش از خود نشان دادند ان این کشور هنگام آب خیزی فالکتبارراه بیاندازد. بطور مثال فعالیتی را که نظامی

بات رسانید. رئیس جمهور وقت " زرداری حکومت حین بروز واقعۀ فوق بی صالحیتی و کم ظرفی کامل خود را به اث
" که مصروف مسافرتی در پاریس بود، نخواست به وطن برگردد. اگر نظامیان برای نجات مردم قطعات کوماندو را 

ی و منابع دولت جۀیبود. افزون بر دریافت ها از بودتعداد قربانیان از تصور خارج م می کردنددر هیلیکوپترها پرتاب ن
 وای مسلح پاکستان کمک های وافر و سخاوتمندانۀ  امریکا را نیز بدست می آورد. داخل  اردو، ق
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 کمک های امریکا ادامه خواهند داشت 

 

ای مبنی بر منجمد ساختن کمک ه پس از هجوم بر " ایبت آباد " و از بین بردن " بن الدن " در داخل امریکا آوازه
های نظامی به پاکستان گاه و بیگاه بلند میشوند. اما در شرایط کنونی چنین یک اقدامی محال به نظر میرسد. طوریکه 

میلیون  322 مبلغ " خبر داد، :  " ایاالت متحدۀ امریکا عنقریبس "رویترزناز منسوبین اردوی پاکستان به آژایکی 
ک های کم زه با تروریزم قرار خواهد داد."جبران مصارف اینکشور در راه مباراسالم اباد برای "در اختیار را  دالر 

بدینسو پاکستان از  0221گیرند. از سال  صورت می CSF" "فاند حمایت از ائتالف متذکره در چهارچوب پروگرام
 میلیارد دالر بدست آورده است.  ۹اعشاریه ۱همین طریق 

 زد. جۀ رسمی امریکا برنمیخیگرام خاص بوده و از فقره های بوداند حمایت از ائیتالف " یک پروقابل تذکر است که " ف
در ولسی جرگۀ امریکا شک و تردید های متعددی در مصلحت، معقولیت، مثمریت و هدفمندی این کمک ها وجود 

 دارد. 
آنرا که کمک ها در چهارچوب "حمایت  اتینتوانستند اسناد اثب022۲در خور توجه است که مفتشین امریکایی در سال 

 انه صورت میگیرند دریافت نمایند.د" هدفمناز ائتالف
 یاسالم آباد همین اکنون شدیداً به دریافت پول از امریکا نیاز دارد. در ُکل دولت پاکستان وابسته به دریافت کمک ها

میلیارد دالر به دشواری پیش  11عشاریه ا 3صندوق جهانی اسعار " برای دریافت مالی خارجی است. مذاکرات با  "
" ارایۀ کمک ها را به پاکستان به دلیل آنکه این کشور مکلفیت های "صندوق جهانی اسعار 0212میروند. در اگست 

 بزرگ اقتصادی خود را عملی نمیکند متوقف ساخت. 
 

 پایان
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