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   پاکستان- گزارشگران پورتال
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  حمله بر دفتر آی اس آی
  

 نفر ۵٢و  نفر کشته ٩ن آی اس آی در پشاور صورت گرفت که درآر دفتر  نوامبر انفجاری د١٣ز جمعه تاريخ رو

ر دفتر آی اس آی صورت ميگيرد ، نشان ميدھد که جنگ خزنده ای اين انفجار که اولين باريست د. ندزخمی شد

که در ر اين دفتحمله بر. ميان راديکاليست ھای مذھبی و ليبرال ھای تازه به قدرت رسيده در جريان افتاده است

 زير نظارت ً گورنر اين صوبه قرار دارد و جدا"داويس احم" وزير اعلی صوبه سرحد و "ھوتی"نزديکی منزل 

 در رساندن موتر انتحاری که بار از بسته ھای  نيروھای امنيتی بنيادگرانيروھای امنيتی قرار دارد، نشان ميدھد که

 از قدرت و "مشرف" و دور شدن "پيپيل پارتی"بعد از به قدرت رسيدن .  دن بود، بايد کمک شده باشانفجاریمواد 

 به فرماندھی کل نيروھای "اشفاق کيانی" يکی از حاميان اصلی طالبان در پاکستان که "نواز شريف" سکوت

 و ءی اس آی که در زمان جنرال ضياآن گرفت تا برخی از افراد رده ھای بااليی اپاکستانی دست يافت، تصميم بر 

 زمانی که پدر اين بنياد گرايان ًاختر عبدالرحمن به اين سمت ھا  مقرر شده بودند را از کار برکنار کنند و مخصوصا

که جنرال حميد گل بود از کار برکنار شد، اين افراد درين دستگاه بيشتر يتيم شدند و حال که جنگ در مرکز اصلی 

رخی از قومندانان افغانی طالبان نيز به اين جنگ پيوسته اند، افسران طالبان و القاعده در وزيرستان جريان دارد و ب

الحق و نواز شريف و افراد متقاعد آن دوران بيشترين تالش برای پيروزی بنياد گرايان را روی ءمتعھد به ضيا

 حمله  ًدست دارند که با آغاز اين جنگ بيش از پنج حمله بسيار شديد انتحاری در پشاور صورت گرفته و مخصوصا

 تلفات بسيار جدی داشت که معلوم ميشود در تمام آنھا بخش بنياد گرای آی اس آی دست دارند و "مينه بازار"در 

چنين موترھای مملو از مواد منفجره را با اينکه اين شھر زير نظارت شديد امنيتی قرار دارد ، وارد شھر ميسازند و 

اه استخباراتی پاکستان جنگ نامرئی ميان راديکال ھا و ليبرال ھای در حقيقت با حمله بر وزيرستان در درون دستگ

  .طرفدار امريکا شروع شده است

 
 


