
ISI میبشناس را 

  )افغانستان و یاشرف غن یش

 »ھیھمسا یکشورھا ینابود و ییگرا افراط

  

گرفتن  تحت نظر -کشور یخارج و یامنیت داخل

بندی  فرمول -دارند سیاسی کشورھای ھمسایھ کھ نسبت مستقیم با امنیت ملی پاکستان 

ھماھنگی وظایف اطالعاتی  -خارجی نحوه جمع آوری اطالعات داخلی و

فعاالن سیاسی جامعھ  ھا و نھرسا، ھا خارجی

دیپلمات ھای پاکستان کھ خارج  م اند وپاکستان مقی

 یاس آ یآ ییسر -است آباد مستقر  اسالم

سھ شاخھ  معاون در ھر دھند و  گزارش می

ISI یجاسوس و یجهنم سازمان

شیساده اند وپاکستان  ف ویشراز نو یشیکژاند یراستا

  قسمت دوم

  )صباح(استاد 

  
افراط ی ھیترب، یگری وه نظامیش: پاکستان یکیاستراتژ سھ ھدف مھم و

  یتان بھ خوارداد پاکس

  یسارن شرمیخود برند ا

   یاریرسم  ن است راه و

  یھ دارین ھمسا

امنیت داخل منابع پاکستان واز حفاظت ) یاس آ ی

سیاسی کشورھای ھمسایھ کھ نسبت مستقیم با امنیت ملی پاکستان  گسترش نظامی و

نحوه جمع آوری اطالعات داخلی و کردن ساختار سیاست خارجی و

خارجی کادر نظارت دقیق بر -مسلح یبین نیروھای سھ گانھ قوا

پاکستان مقی ھا کھ در کشور ھای سایر  دیپلمات بر نظارت

اسالم مان درازن سیماندھی اازس مرکز. کنند  فعالیت می

گزارش می ییسن سھ معاون بھ صورت مستقیم بھ ریا سھ معاون دارد و

سازمان
راستا در(

سھ ھدف مھم و«

داد پاکس وطن را

خود برند ا با کجا

ن است راه ویا اگر

ن ھمسااز ی م مایگذشت

یآ( یاھداف اصل

گسترش نظامی و

کردن ساختار سیاست خارجی و

بین نیروھای سھ گانھ قوا

نظارت -پاکستان

فعالیت می این کشوراز 

سھ معاون دارد و
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مواجھ با ضد اطالعات و مسائل سیاسی داخلی  اخھ داخلی درش -کنند   جداگانھ آی اس آی فعالیت می

 یعھده دارد و شاخھ سوم مربوط بھ بررس شاخھ خارجی ھدایت عملیات خارجی را بر، پاکستان است

الت مخصوص یبرخی تشک اردو و نیروی پولیس واز اکثریت کارمندان آی اس آی . روابط خارجی است

ن ده یا. ندا افسر مشغول بکار شود حدود ده ھزار کارمند ویھ مگفت. ھستند  SSGمثل کماندوھای اردو

اس  یمحالت گوناگون بھ کارمندان آاز استخدام افراد کھ  و یجاسوس و یشامل ھمکاران اطالعات ھزار

  . شودید شامل نمینمایم یاطالعات جمع آور یآ

 : ابتدا تا کنوناز ) یاس آ یآ( یجھنم سازمانن یمسوول

 میالدی ١٩۶۶تا  ١٩۵٩سال از سین دگروال ریاض ح -

 میالدی ١٩٧١تا  ١٩۶۶سال از دگروال محمد اکبرخان  -

 میالدی ١٩٧٨تا  ١٩٧١سال از جیالنی خان   دگرجنرال غالم -

 میالدی ١٩٨٠تا  ١٩٧٨سال از دگرجنرال محمد ریاض خان  -

 میالدی ١٩٨٧تا  ١٩٨٠سال از جنرال اختر عبدالرحمن  -

 میالدی ١٩٨٩تا  ١٩٨٧سال از جنرال حمید گل  -

 میالدی ١٩٩٠تا  ١٩٨٩سال از الرحمان کلو   جنرال شمس -

 میالدی ١٩٩٢تا  ١٩٩٠سال از جنرال اسد درانی  -

 میالدی ١٩٩٣تا  ١٩٩٢سال از جنرال جاوید ناصر  -

 میالدی ١٩٩۵تا  ١٩٩٣سال از جنرال جاوید اشرف قاضی  -

 میالدی ١٩٩٨تا  ١٩٩۵سال از جنرال نسیم رانا  -

 میالدی ١٩٩٩تا  ١٩٩٨سال از الدین بت  جنرال ضیاء -

 میالدی ٢٠٠١تا  ١٩٩٩سال از جنرال محمود احمد  -

 میالدی ٢٠٠۴تا  ٢٠٠١سال از الحق  جنرال احسان -

 میالدی ٢٠٠٧تا  ٢٠٠۴سال از جنرال اشفاق پرویز کیانی  -

 میالدی ٢٠٠٨تا  ٢٠٠٧سال از جنرال ندیم تاج  -

  میالدی ٢٠١٢تا  ٢٠٠٨سال از د شجاع پاشا جنرال احم -

 میالدی ٢٠١۴تا  ٢٠١٢جنرال ظھیر االسالم ارسال -

ای را  اس رئیس جدید اداره استخبارات این کشور موسوم بھ آی، صدراعظم پاکستان، شریفاز نو -

این پست  در» ظھیر السالم«را بھ عنوان جانشین جنرال » رضوان اختر«وی جنرال ، منصوب کرد
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فرماندھی این ، با تقاعد جنرال ظھیرالسالم و در ھفتھ اول ماه اکتبر، جنرال رضوان اختر. رفی کردمع

، جنراالن نزدیک بھ راحیل شریفاز  جنرال اختر. پرقدرت در پاکستان را بھ دست خواھد گرفت سازمان

می موسوم بھ ت نیروھای نظایمسوول، ایناز تا پیش  جنرال اختر. پاکستان است یاردو زیدرست یلو

ھمچنین دارای تجربیات  اختر. عھده داشتھ است ایالت سند کھ کراچی مرکز آن است را بر در رنجرز

  . ویژه در مناطق قبیلھ ی است  ھای مبارزه با تروریسم بھ  زیادی در فعالیت

، بلکھ بھ صورت گروپی و بھ وسیلھ ی بس، فرارنکردند بھ سوی مرز ٢٠٠١زمستان سال  طالبان در

این یک ، آن ھااز برای بسیاری . اسب و حّتی پیاده بھ مرز رسیدند و شتر بر سوار، تراکتور، تکسی

 سند و، پشتونخواه بریخ، بلوچستان گشت بھ اردوگاه ھا دراز . گشت بھ خانھ بودازبلکھ ب، فرار نبود

آنجا زندگی می  ھنوزخانواده ھایشان  آن رشد کرده بودند و یعنی جایی کھ در، تھیپنجاب اما عمدتآ کو

آنھا بھ وسیلھ ی گروه ھای . آن درس می خواندند گشت بھ مدارس مذھبی کھ روزگاری درازب، کردند

مورد استقبال گرمی ، پولاز  بستھ ھای پر لباس ھای نو و، ھمراه با پتو، جمعّیت علما افراطی پاکستان و

  . ن می دادندبرای طالبان دست تکا )آی. اس. آی(مقامات . قرارمی گرفتند

 کشور یرتبھ برآن نبود تا طالبان را کھ بھ مدت دو دھھ بھ وسیلھ ی اردو یان عالینظام و یسران دولت

 طالبان تجّسم آینده ی پاکستان بودند و، برای پاکستان. امید یا دستگیر کند نا، ت شده بودندیریمد س ویتاس

  . کردندیباش م و ودد رسانھ بید کمره ھا واز  بھ دور ینیباید تا زمان مع

از افغانستان کھ مملو  مناطق قبیلھ ای ھم مرز در، می شد ارشد یطالبان متواری کھ شامل ھمھ مقامھا

این . فعالّیت ھایشان بسیار حیاتی ھستند مناطقی کھ تا بھ حال برای بقا و. پناه گرفتند، ھرج و مرج بود

ایالت سرحد شمال غربی و مناطق ، وچستانشامل بل، مناطق قبیلھ ای مرزی واقع در خاک پاکستان

دارای ھفت ناحیھ ، سمت شمال غرب با افغانستان ھم مرز استاز فتا کھ . می شود) فتا(اد زآ یی قبیلھ

نظر از و ) وزیرستان جنوبی و وزیرستان شمالی، کوروم، باجور، مھمند، کورم، خیبر(می باشد  ییقبیلھ 

این  اھمّیت باالیی برای طالبان برخوردار است واز ، افغانستان درآرامی ھا  استراتژیک جھت ادامھ ی نا

  . افغانستان است یبی ثبات کانونی برای آشوبگران در، مشترک با پاکستان مرز

منطقھ ی . اطراف خط دیورند واقع شده اند ھمان ھفت ناحیھ ای است کھ در، ادزآمناطق قبایلی 

، مناطق باجور و» وانا«وزیرستان جنوبی بھ مرکزیت و » میرامشاه«وزیرستان شمالی بھ مرکزیت 

ھفت منطقھ مھم در خّط مرزی دیورند ھستند کھ ششصد کیلومتر مرز با ، کورم اورکزی و، خیبر، مھمند

نفوس مناطق قبایلی ، مربع مساحت دارد ھزار کیلومتر ھفت ست ویاد بزآمناطق قبایلی . افغانستان دارند

  . ده استبرآورد ش م میلیون نفریکنی
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پناھگاه اصلی ، پاکستان و با افغانستان ھم مرز است مختار در خود وزیرستان کھ منطقھ ای قبیلھ ای و

از ، جایی است کھ مانند کشوری مستقل، این منطقھ ی مرزی ناھموار. نیروھای طالبان و القاعده است

از پنجصد مایل کھ و  عت ھزارناحیھ ای بھ وس این منطقھ در. رسوم و سنن خود تبعّیت می کنند، آداب

  . جنوب شروع شده و تا کوه ھای ھندوکش گسترده شده است بیابان ھای بلوچستان در

مواجھ با جنگ طوالنی علیھ نیروھای  زیرا در، حیاتی است، آرامی حمایت برون مرزی برای ھرگونھ نا

ن بروند و جھت افزایش قابلّیت شا آشوبگران باید بھ سراغ اقوام ھمفکر، ھای برتر دولتی با جنگ افزار

حمایت  طالبان برای جذب چنین. ھای بین المللی ارتباط برقرار کنند سازمانسیاسی خود با  ھای نظامی و

طالبان گذاشتھ  اختیار در این نوع کمک حیاتی بھ وسیلھ ی دولت پاکستان. مشکل خاّصی نداشتند، ھای

  : بخش اصلی است شده کھ شامل دو

  ) آی. اس. آی( یعنی اردو و، سران پاکستان مقامات وجانب از کمک 

  . ادانھ در پاکستانزآه فعالّیت ازاج

 وزارت داخلھ و، )آی. اس. آی(دستگاه امنیت  -بوده اند» طرح طالبان«پاکستان مسوول  سھ دستگاه در

نخست آن کھ : سوول طرح طالبان بھ شمار آیدمعلت می توانست  این مجموعھ نظامی بھ دو. اردو

 سر )Cloughley,2000(درون نظام استعماری انگلیس از نخبگان ارتش و نیروھای امنّیتی پاکستان 

مستقیم یا غیرمستقیم بھ وسیلھ ی ھمین نظام تربیت شده بودند؛ اّما بھ تدریج بھ ویژه دستگاه ، برآورده

. نظر و نفوذ آنان درآمدند نظامی ایاالت متحده آمریکا تأثیر پذیرفتند و زیر -کارشناسان امنّیتیاز امنّیت 

طول بھ اصطالح جھاد با اّتحاد جماھیر شوروی با خصوصّیات  پاکستان در یدوم آن کھ نیروھای اردو

خودنمایی  صحنھ ی بغرنج کشور می توانستند در، این رواز . گروپھا آشنایی نزدیک یافتھ بودند اقوام و

  . کنند

از فت سالھ خود اکنون با نام مھمترین نھاد امنیتی ھ و اطالعات پاکستان با سابقھ فعالیت شصت سازمان

 . تاثیری مستقیم دارد جریانات سیاسی این کشور کند و در  ھای خاصی پیروی می اھداف و روش

اداره ، ایجاد شد این کشور جدید اطالعات در سازماندو ، یالدیم ١٩۴٧استقالل پاکستان در سال از پس 

ھماھنگی اطالعاتی بین  عملکرد ضعیف اداره اطالعات در، (MI)ی و اطالعات نظام (IB) اطالعات

موجب تاسیس  یالدیم ١٩۴٧سال  پاکستان در -ھوایی در زمان جنگ ھند نیروی دریایی و، اردو

ی است   بگونھ سازمانالت این یتشک. شد ١٩۴٨سال  در )آی اس آی(اطالعات داخلی موسوم بھ  سازمان

ارزیابی اطالعات  جمع آوری و انتخاب و مامور بین افراد سھ گانھ نیروھای اردوز اکھ نیروھایش 

  . شوند نظامی یا غیرنظامی میاز خارجی اعم 
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آی اس (در ابتدا . انگلیس بھ نام کاتوم است یزاییده افکار یک افسر استرالیایی االصل اردو) آی اس آی(

، ادزآغرب و کشمیر  -جز منطقھ مرزی شمال ،ھیچ گونھ نقشی در جمع آوری اطالعات داخلی) آی

از را در حفاظت  )آی اس آی(نقش ، رئیس جمھور پاکستان شد کھ ایوب خان ١٩۵٠در اواخر . نداشت

ھای اپوزیسیون و حفظ نقش اردو در پاکستان افزایش و توسعھ   منافع پاکستان و تحت نظر گرفتن سیاست

 سازمان ١٩۶۶مجددا در سال ، ١٩۶۵پاکستان در سال  -نگ ھندشکست در جاز پس  سازمانن یا. داد

 سازماندر این دوره مسئولیت جمع آوری اطالعات سیاسی داخلی در شرق پاکستان نیز بھ این . دھی شد

 )آی اس آی( ١٩٧٠بعدا در زمان انقالب ملی گرایانھ بلوچ ھا در بلوچستان در اواسط . واگذار شد

 . ماموریت یافت قلمرو بلوچستان را نیز پوشش دھد

ھمین  بود و ١٩٧٠در زمان انتخابات ) ی اس آیآ(در زمان ریاست ذوالفقارعلی بوتو کھ منتقد نقش 

از پس . دست داداز اھمیت خود را ) آی اس آی(، ش شدیمسئلھ سبب تجزیھ پاکستان و شکل گیری بنگالد

توسعھ یافت و مسئول جمع آوری اطالعات در ) آی اس آی(مجددا ، ١٩٧٧ دربھ قدرت رسیدن ضیاالحق 

 ھای مختلف دیگر چون حزب مردم پاکستان شد در زمان حضور  گروه ھای کمونیستی سند و مورد گروه

 زیرن یمجاھد. و سیا افزایش یافت) آی اس آی( بین ھمکاری محرمانھ، ١٩٨٠شوروی در سال  یروھاین

از و تعداد زیادی  دھای الزم را در آمریکا دیدن آموزشدگروال یوسف  و خترفرمان جنرال ا و نظر

  . ملحق شدند تا در عملیات ضد شوروی شرکت کنند) آی اس آی(کارشناسان علمیات پنھانی سیا بھ 

 : )آی اس آی(تشکیالت 

 سایراز  اخبار تمام اطالعات و. کند  ھا را ھماھنگ می  دپارتمان این کمیتھ سایر :اطالعات مشترک کمیتھ

 . شود  ط آماده میھای مربو  گزارش، تحلیل و تجزیھاز آنجا بعد  فرستاده و در JIX بخشھا ھا بھ اداره

شود   مجموعھ تشکیل می سھ زیراز مسئول جمع آوری اطالعات سیاسی است و  :اداره اطالعات مشترک

 . آنھا مختص عملیات علیھ ھند استاز کھ یکی 

 عالوه بر کشور واز خارج  ھای پاکستانی در  دیپلمات مسئول نظارت بر :اداره ضد اطالعات مشترک

افغانستان و جوامع مسلمان ، چین، آسیای جنوبی، خاورمیانھ طالعاتی درعھده دار مسئولیت عملیات ا، آن

 . مربوط بھ اتحاد جماھیر شوروی است

 . بھ صورت ویژه مسئول مناطق جامو و کشمیر است :اطالعات مشترک شمال

 . سایر کشورھاست مسئول عملیات جاسوسی شامل تھاجمی در :اطالعات مشترک متفرقھ

 . پاکستان و ھند طول مرز مسئول جمع آوری اطالعات در :ترکمرکز اطالعات سیگنال مش

  . ھای مربوط بھ عملیات انتحاری وجنگ کیمیایی بخش، وعالوه بر موارد یاد شده اطالعات فنی مشترک
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 ھزار تواند صدھاید میحسب لزوم د دارد واز مصرف پول دست ب در) یاس آ یآ(کارمندان  ادارات و

 . گرددین میجانب دولت تاماز محرمانھ  یلین اداره خیابودجھ . ساندبربھ مصرف  ھ رایروپ

شک   بدون، دھند  پاکستان را مورد مطالعھ قرار می گیری در  ھمھ کسانی کھ جریانات سیاسی و تصمیم

  .مند این موضوع ھستند کھ دو کانون مھم قدرت در پاکستان را بشناسندازنی

گیری در پاکستان وجود   دو کانون قدرت و تصمیم ھمچنانھند بریتانیایی از زمان استقالل پاکستان از 

 . پاکستان است یدولت و دیگری اردوداشتھ است کھ یکی 

ھای   در عرصھ سیاستاز س  ترین نھاد تصمیم  اطالعات آن مھم سازمانپاکستان و بھ خصوص  یاردو

د وھمگرایی وج ھا میان دولت و نظامیان  رو در برخی برھھ  ایناز داخلی و خارجی این کشور ھستند 

 . ھای منجر بھ تنش بر این رابطھ حکمفرما بوده است داشتھ و در برخی مواقع نیز واگرایی

چرا کھ ارتش نیز . بھترین گزینھ برای ارتش ھستند" پرویز مشرف" جنرالھای نظامی مانند دولت   دولت

گذاری   با خیالی راحت نسبت بھ حفظ منافع خود در داخل و خارج از پاکستان با آرامش کامل در سیاست

 .کند  عمل می

سکان ھدایت  ٢٠٠۶کھ در سال " آصف علی زرداری"دموکرات ھمچون دولت   ھای شبھ ما حکومتا

کشور پاکستان را بھ دست گرفت، ارتش و سازمان اطالعات را ترسانده و رویکردی تقابلی در برابر 

  .کنند  ھای آنھا اتخاذ می  تصمیم

تقابلی میان  ، رویکردوزیر  در سمت نخستشریف از نوبا پایان دوره حکومت زرداری و روی کارآمدن 

 . دولت و اردو شدت گرفتھ است

اردو و بھ دنبال آن  کھ هسعی کرد کارابتدای از  کھ اصال دل خوشی از دوران مشرف ندارد،شریف از نو

غیررسمی پاکستان  ھای رسمی و در تمامی نھاد اینکھ اردواز را بھ حاشیھ براند غافل  )آی. اس. آی(

 .ھای غیرھمسو بھ خود را نخواھد داد  دولت کار بدون ھماھنگی بھه ازریشھ دوانده و اج

نظامی در مناطق  ھای متعدد شبھ وهھای مختلف در پاکستان حضور و فعالیت گر مشکالت دولتاز یکی 

کھ ھر دو روش اند و یا مذاکره   پیش گرفتھدر را  با آنھا راه مبارزهتا کنون یا قبایلی این کشور است و 

  .موفقیتی در بر نداشتھ است

کره با در مذااز  )آی. اس. آی(بدون مشورت و مشارکت  کھ تصمیم گرفت اخیرا شریف نیزاز دولت نو

 . طالبان پاکستان درآمده و اوضاع در مناطق قبایلی را در دست گیرد

کنون مانع بزرگی بر سر راه این موضوع ایجاد کرده و  پاکستان تا یبا این حال شاھد آن ھستیم کھ اردو

حال با توجھ بھ مطالبی کھ عنوان شد مشخص . گیری در مذاکرات را صادر نکرده است  مجوز تصمیم

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


این  غیر ندارند کھ در )آی. اس. آی( ای جز کنار آمدن با اردو و  ھا در پاکستان چاره دولت شود کھ می

  . ھای خود با مانعی بزرگ روبرو خواھند بود صورت در پیشبرد اھداف و سیاست

ترین مشکلی کھ پاکستان با آن مواجھ   دلیل بزرگ، خارجھ آمریکا امور بھ گفتھ ھیالری کلینتون وزیر

ھای جھادی را کھ   کھ شبکھ  جنگ سرد رھا کرد بدون آناز ھ آمریکا پاکستان را پس این است ک، است

این مسئلھ باعث ھرج و مرج در جامعھ . خلع سالح کند، برای مقابلھ با نیروھای شوروی شکل گرفتھ بود

از  تعداد زیادی. پاکستان شد و مشکل امروز پاکستان ریشھ در جنگ افغانستان و ھمراھی با آمریکا دارد

  گیری طالبان می  پاکستان را مسئول شکل یرئیس سابق اطالعات اردو» حمید گل«ھا جنرال   پاکستانی

ای   برابر روسیھ مبارزه حمید گل بارھا تأیید کرده است کھ خود وی طالبان را شکل داد تا در. دانند

  . مقدس کنند اما دیگر موفق نشد آنھا را خلع سالح کند

بھ وسیلھ ، شود  خوانده می» منطقھ بھ لحاظ اداری خودمختار«) FATA( صارمنطقھ قبایلی کھ بھ اخت

از ) گاه مورد قبول افغانستان واقع نشده است  خط مرزی افغانستان و پاکستان کھ ھیچ(خط دیورند 

شرق با از ، غرب با افغانستان ھمسایھ استاز منطقھ قبایلی ، بھ لحاظ جغرافیایی. شود  افغانستان جدا می

 اساس ارقام بر. مرز است  جنوب با ایالت بلوچستان پاکستان ھماز ایالت سرحد و پنجاب پاکستان و  دو

 یی زندگ  اکثر نفوس این منطقھ بگونھ قبیلھ. است نفر میلیون چھار ھ شده نفوس این منطقھ سھ تایارا

 - از قھ عبارتند ترین شھرھای این منط  مھم. کنند  صد آنھا در شھر زندگی می در چھار فقط سھ تا و دارند

از شوند کھ عبارتند   ای تقسیم می  منطقھ قبایلی بھ ھفت ناحیھ قبیلھ. ارو وانااز دارا ب، مکاز ر، میرانشاه

اگرچھ ساکنان این منطقھ . وزیرستان جنوبی و وزیرستان شمالی، خیبر، اورکزی، کورام، باجور، مھمند -

شوند کھ با نام ھمان نواحی قبیلھ ی   تر تقسیم می  ھای قومی کوچک ھمگی پشتون ھستند اما خود بھ گروه

اگرچھ در خاک پاکستان قرار دارد اما  شود و صورت خودمختار اداره می  این منطقھ بھ. شوند  خوانده می

  . ھای ایالتی حق مداخلھ در امور داخلی این منطقھ را ندارند دولت مرکزی پاکستان و یا دولت

 سر افغانستان بر پرتو اختالفات پاکستان و منطقھ قبایلی فقط در، تانافغانس مداخلھ آمریکا دراز تا قبل 

 این منطقھ مستقر شدند و طالبان در، حملھ آمریکااز گرفت اما پس   می مورد توجھ قرار» خط دیورند«

این مشاجره دارای سھ وجھ . این زمان بھ بعد بود کھ منطقھ قبایلی بھ محلی برای مشاجره تبدیل شداز 

مشاجره پاکستان با سران . پاکستان و افغانستان، پاکستان و آمریکا، سران منطقھ قبایلی پاکستان و، بود

وجھ تاکتیکی حول مخالفت ظاھری پاکستان با ، قبایل یک وجھ تاکتیکی و یک وجھ استراتژیک داشت

  برای بھرهوجھ استراتژیکی تالش پاکستان . زد  دلیل پناه دادن بھ طالبان و القاعده دور می سران قبایل بھ

، ھمین حال افغانستان و آمریکا در. وضع موجود جھت بسط حاکمیت خود بھ منطقھ قبایلی بوداز برداری 
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مورد نکوھش قرار ) منطقھ قبایلی(خاک این کشور  القاعده در طالبان و دولت پاکستان را بھ دلیل استقرار

  . دادند

دست پاکستان  تواند بھ عنوان ابزاری در  یواقعیت این است کھ منطقھ قبایلی م، این مسائلاز نظر   صرف

مختاری منطقھ  خود قومیت و. دیگر مورد استفاده قرار گیرد یا افغانستان جھت تعدیل و تنظیم رفتار یک

ھرگاه افغانستان . مناسبات افغانستان و پاکستان است آفرینی این منطقھ در قبایلی یک عامل کلیدی در نقش

ن تحریک کند ساکنین قبایل را علیھ پاکستا، یزبان و یناسیونالیسم قوماز  گیری  تواند با بھره  اراده کند می

حال  در. تواند با تحریک ھمین احساسات آنھا را علیھ دولت کابل تحریک کند  می برعکس پاکستان نیز و

سود   منطقھ قبایلی بھ، طالباناز دلیل حمایت پاکستان  این منطقھ و نیز بھ طالبان در حاضر بھ دلیل استقرار

 یا حاکمیت خود را بر اما ھرگاه پاکستان قصد داشتھ باشد علیھ طالبان عمل کند و. کند  اکستان عمل میپ

  . شوند  علیھ پاکستان وارد عمل می ساکنین قبایل بھ سمت افغانستان و، این مناطق گسترش دھد

 با استفاده از منابع مختلف انترنیتی •

 

  . . . . ادامھ دارد

  

www.esalat.org 

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.esalat.org
http://www.pdffactory.com

