ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﻨﻤﯽ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ  ISIرا ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ
)در راﺳﺗﺎی ﮐژاﻧدﯾﺷﯽ ﻧواز ﺷرﯾف و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺳﺎده اﻧدﯾﺷﯽ اﺷرف ﻏﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(
ﻗﺳﻣت دوم
اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(
»ﺳﮫ ھدف ﻣﮭم و اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن :ﺷﯾوه ﻧظﺎﻣﯽ ﮔری ،ﺗرﺑﯾﮫ ی اﻓراط ﮔراﯾﯽ و ﻧﺎﺑودی ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ«

وطن را داد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧواری
ﮐﺟﺎ ﺑﺎ ﺧود ﺑرﻧد اﯾن ﺷرﻣﺳﺎری
اﮔر اﯾن اﺳت راه و رﺳم ﯾﺎری
ﮔذﺷﺗﯾم ﻣﺎ از ﯾن ھﻣﺳﺎﯾﮫ داری
اھداف اﺻﻠﯽ )آی اس آی( ﺣﻔﺎظت از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻣﻧﯾت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺷور -ﺗﺣت ﻧظر ﮔرﻓﺗن
ﮔﺳﺗرش ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن دارﻧد  -ﻓرﻣول ﺑﻧدی
ﮐردن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﺣوه ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ -ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وظﺎﯾف اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ -ﻧظﺎرت دﻗﯾق ﺑر ﮐﺎدر ﺧﺎرﺟﯽھﺎ ،رﺳﺎﻧﮫھﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن -ﻧظﺎرت ﺑر دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎی ﺳﺎﯾر ﮐﺷور ھﺎ ﮐﮫ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻘﯾم اﻧد و دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺧﺎرج
از اﯾن ﮐﺷور ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣرﮐز ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در اﺳﻼم آﺑﺎد ﻣﺳﺗﻘر اﺳت -رﯾﯾس آی اس آی
ﺳﮫ ﻣﻌﺎون دارد و اﯾن ﺳﮫ ﻣﻌﺎون ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ رﯾﯾس ﮔزارش ﻣﯽ دھﻧد و ھر ﻣﻌﺎون در ﺳﮫ ﺷﺎﺧﮫ
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ﺟداﮔﺎﻧﮫ آی اس آی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  -ﺷﺎﺧﮫ داﺧﻠﯽ در ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺿد اطﻼﻋﺎت و ﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت ،ﺷﺎﺧﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ھداﯾت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑر ﻋﮭده دارد و ﺷﺎﺧﮫ ﺳوم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ
رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت .اﮐﺛرﯾت ﮐﺎرﻣﻧدان آی اس آی از ﻧﯾروی ﭘوﻟﯾس و اردو و ﺑرﺧﯽ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻣﺧﺻوص
اردو ﻣﺛل ﮐﻣﺎﻧدوھﺎی  SSGھﺳﺗﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﺣدود ده ھزار ﮐﺎرﻣﻧد و اﻓﺳر ﻣﺷﻐول ﺑﮑﺎر اﻧد .اﯾن ده
ھزار ﺷﺎﻣل ھﻣﮑﺎران اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺟﺎﺳوﺳﯽ و اﺳﺗﺧدام اﻓراد ﮐﮫ از ﻣﺣﻼت ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان آی اس
آی اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﻧﻣﯾﺷود.
ﻣﺳووﻟﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﻧﻣﯽ )آی اس آی( از اﺑﺗدا ﺗﺎ ﮐﻧون:
 دﮔروال رﯾﺎض ﺣﺳﯾن از ﺳﺎل  ١٩۵٩ﺗﺎ  ١٩۶۶ﻣﯾﻼدی دﮔروال ﻣﺣﻣد اﮐﺑرﺧﺎن از ﺳﺎل  ١٩۶۶ﺗﺎ  ١٩٧١ﻣﯾﻼدیدﮔرﺟﻧرال ﻏﻼم ﺟﯾﻼﻧﯽ ﺧﺎن از ﺳﺎل  ١٩٧١ﺗﺎ  ١٩٧٨ﻣﯾﻼدی دﮔرﺟﻧرال ﻣﺣﻣد رﯾﺎض ﺧﺎن از ﺳﺎل  ١٩٧٨ﺗﺎ  ١٩٨٠ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال اﺧﺗر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن از ﺳﺎل  ١٩٨٠ﺗﺎ  ١٩٨٧ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال ﺣﻣﯾد ﮔل از ﺳﺎل  ١٩٨٧ﺗﺎ  ١٩٨٩ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال ﺷﻣس اﻟرﺣﻣﺎن ﮐﻠو از ﺳﺎل  ١٩٨٩ﺗﺎ  ١٩٩٠ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال اﺳد دراﻧﯽ از ﺳﺎل  ١٩٩٠ﺗﺎ  ١٩٩٢ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال ﺟﺎوﯾد ﻧﺎﺻر از ﺳﺎل  ١٩٩٢ﺗﺎ  ١٩٩٣ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال ﺟﺎوﯾد اﺷرف ﻗﺎﺿﯽ از ﺳﺎل  ١٩٩٣ﺗﺎ  ١٩٩۵ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال ﻧﺳﯾم راﻧﺎ از ﺳﺎل  ١٩٩۵ﺗﺎ  ١٩٩٨ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﺑت از ﺳﺎل  ١٩٩٨ﺗﺎ  ١٩٩٩ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال ﻣﺣﻣود اﺣﻣد از ﺳﺎل  ١٩٩٩ﺗﺎ  ٢٠٠١ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال اﺣﺳﺎناﻟﺣق از ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺗﺎ  ٢٠٠۴ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال اﺷﻔﺎق ﭘروﯾز ﮐﯾﺎﻧﯽ از ﺳﺎل  ٢٠٠۴ﺗﺎ  ٢٠٠٧ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال ﻧدﯾم ﺗﺎج از ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﺗﺎ  ٢٠٠٨ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال اﺣﻣد ﺷﺟﺎع ﭘﺎﺷﺎ از ﺳﺎل  ٢٠٠٨ﺗﺎ  ٢٠١٢ﻣﯾﻼدیﺟﻧرال ظﮭﯾر اﻻﺳﻼم ارﺳﺎل  ٢٠١٢ﺗﺎ  ٢٠١۴ﻣﯾﻼدی ﻧواز ﺷرﯾف ،ﺻدراﻋظم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،رﺋﯾس ﺟدﯾد اداره اﺳﺗﺧﺑﺎرات اﯾن ﮐﺷور ﻣوﺳوم ﺑﮫ آیاسای راﻣﻧﺻوب ﮐرد ،وی ﺟﻧرال »رﺿوان اﺧﺗر« را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺟﻧرال »ظﮭﯾر اﻟﺳﻼم« در اﯾن ﭘﺳت
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ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد .ﺟﻧرال رﺿوان اﺧﺗر ،در ھﻔﺗﮫ اول ﻣﺎه اﮐﺗﺑر و ﺑﺎ ﺗﻘﺎﻋد ﺟﻧرال ظﮭﯾراﻟﺳﻼم ،ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘرﻗدرت در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﮫ دﺳت ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺟﻧرال اﺧﺗر از ﺟﻧراﻻن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ راﺣﯾل ﺷرﯾف،
ﻟوی درﺳﺗﯾز اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت .ﺟﻧرال اﺧﺗر ﺗﺎ ﭘﯾش از اﯾن ،ﻣﺳووﻟﯾت ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ
رﻧﺟرز در اﯾﺎﻟت ﺳﻧد ﮐﮫ ﮐراﭼﯽ ﻣرﮐز آن اﺳت را ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﮫ اﺳت .اﺧﺗر ھﻣﭼﻧﯾن دارای ﺗﺟرﺑﯾﺎت
زﯾﺎدی در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗرورﯾﺳم ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﯾﻠﮫ ی اﺳت.
طﺎﻟﺑﺎن در زﻣﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺑﮫ ﺳوی ﻣرز ﻓرارﻧﮑردﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮔروﭘﯽ و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﺑس،
ﺗﮑﺳﯽ ،ﺗراﮐﺗور ،ﺳوار ﺑر ﺷﺗر و اﺳب و ﺣ ّﺗﯽ ﭘﯾﺎده ﺑﮫ ﻣرز رﺳﯾدﻧد .ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از آن ھﺎ ،اﯾن ﯾﮏ
ﻓرار ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑود .از ﮔﺷت ﺑﮫ اردوﮔﺎه ھﺎ در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ،ﺧﯾﺑر ﭘﺷﺗوﻧﺧواه ،ﺳﻧد و
ﭘﻧﺟﺎب اﻣﺎ ﻋﻣدﺗﺂ ﮐوﯾﺗﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن رﺷد ﮐرده ﺑودﻧد و ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن ھﻧوز آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐردﻧد ،ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣدارس ﻣذھﺑﯽ ﮐﮫ روزﮔﺎری در آن درس ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ﮔروه ھﺎی
اﻓراطﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺟﻣﻌﯾّت ﻋﻠﻣﺎ ،ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﺗو ،ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻧو و ﺑﺳﺗﮫ ھﺎی ﭘر از ﭘول ،ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮔرﻣﯽ
ﻗرارﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت )آی .اس .آی( ﺑرای طﺎﻟﺑﺎن دﺳت ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دادﻧد.
ﺳران دوﻟﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﮫ ﺑرآن ﻧﺑود ﺗﺎ طﺎﻟﺑﺎن را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت دو دھﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی اردوی ﮐﺷور
ﺗﺎﺳﯾس و ﻣدﯾرﯾت ﺷده ﺑودﻧد ،ﻧﺎ اﻣﯾد ﯾﺎ دﺳﺗﮕﯾر ﮐﻧد .ﺑرای ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،طﺎﻟﺑﺎن ﺗﺟﺳّم آﯾﻧده ی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑودﻧد و
ﺑﺎﯾد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﮫ دور از ﮐﻣره ھﺎ و دﯾد رﺳﺎﻧﮫ ﺑود و ﺑﺎش ﻣﯾﮑردﻧد.
طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺗواری ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ھﻣﮫ ﻣﻘﺎﻣﮭﺎی ارﺷد ﻣﯽ ﺷد ،در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ھم ﻣرز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻣﻣﻠو از
ھرج و ﻣرج ﺑود ،ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗﻧد .ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑرای ﺑﻘﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯾّت ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺣﯾﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن
ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﻣرزی واﻗﻊ در ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺷﺎﻣل ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ،اﯾﺎﻟت ﺳرﺣد ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ و ﻣﻧﺎطق
ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ آزاد )ﻓﺗﺎ( ﻣﯽ ﺷود .ﻓﺗﺎ ﮐﮫ از ﺳﻣت ﺷﻣﺎل ﻏرب ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم ﻣرز اﺳت ،دارای ھﻔت ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﻗﺑﯾﻠﮫ ﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد )ﺧﯾﺑر ،ﮐورم ،ﻣﮭﻣﻧد ،ﺑﺎﺟور ،ﮐوروم ،وزﯾرﺳﺗﺎن ﺟﻧوﺑﯽ و وزﯾرﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ( و از ﻧظر
اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺟﮭت اداﻣﮫ ی ﻧﺎ آراﻣﯽ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از اھﻣﯾّت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑرای طﺎﻟﺑﺎن ﺑرﺧوردار اﺳت و اﯾن
ﻣرز ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﮐﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای آﺷوﺑﮕران در ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ آزاد ،ھﻣﺎن ھﻔت ﻧﺎﺣﯾﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در اطراف ﺧط دﯾورﻧد واﻗﻊ ﺷده اﻧد .ﻣﻧطﻘﮫ ی
وزﯾرﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣرﮐزﯾت »ﻣﯾراﻣﺷﺎه« و وزﯾرﺳﺗﺎن ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻣرﮐزﯾت »واﻧﺎ« و ﻣﻧﺎطق ﺑﺎﺟور،
ﻣﮭﻣﻧد ،ﺧﯾﺑر ،اورﮐزی و ﮐورم ،ھﻔت ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﮭم در ّ
ﺧط ﻣرزی دﯾورﻧد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﺷﺻد ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣرز ﺑﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارﻧد .ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ آزاد ﺑﯾﺳت و ھﻔت ھزار ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻣﺳﺎﺣت دارد ،ﻧﻔوس ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ
ﯾﮑﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺑرآورد ﺷده اﺳت.
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وزﯾرﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﻗﺑﯾﻠﮫ ای و ﺧود ﻣﺧﺗﺎر در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم ﻣرز اﺳت ،ﭘﻧﺎھﮕﺎه اﺻﻠﯽ
ﻧﯾروھﺎی طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده اﺳت .اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ی ﻣرزی ﻧﺎھﻣوار ،ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺷوری ﻣﺳﺗﻘل ،از
آداب ،رﺳوم و ﺳﻧن ﺧود ﺗﺑﻌﯾّت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﺑﮫ وﺳﻌت ھزار و ﭘﻧﺟﺻد ﻣﺎﯾل ﮐﮫ از
ﺑﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن در ﺟﻧوب ﺷروع ﺷده و ﺗﺎ ﮐوه ھﺎی ھﻧدوﮐش ﮔﺳﺗرده ﺷده اﺳت.
ﺣﻣﺎﯾت ﺑرون ﻣرزی ﺑرای ھرﮔوﻧﮫ ﻧﺎ آراﻣﯽ ،ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت ،زﯾرا در ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ ﺟﻧﮓ طوﻻﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی
دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﺟﻧﮓ اﻓزار ھﺎی ﺑرﺗر ،آﺷوﺑﮕران ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳراغ اﻗوام ھﻣﻔﮑر ﺷﺎن ﺑروﻧد و ﺟﮭت اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑﻠﯾّت
ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ﺑرای ﺟذب ﭼﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾت
ھﺎی ،ﻣﺷﮑل ﺧﺎﺻّﯽ ﻧداﺷﺗﻧد .اﯾن ﻧوع ﮐﻣﮏ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در اﺧﺗﯾﺎر طﺎﻟﺑﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ
ﺷده ﮐﮫ ﺷﺎﻣل دو ﺑﺧش اﺻﻠﯽ اﺳت:
ﮐﻣﮏ از ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺳران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ اردو و )آی .اس .آی(
اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯾّت آزاداﻧﮫ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن.
ﺳﮫ دﺳﺗﮕﺎه در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﺳوول »طرح طﺎﻟﺑﺎن« ﺑوده اﻧد -دﺳﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾت )آی .اس .آی( ،وزارت داﺧﻠﮫ و
اردو .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ دو ﻋﻠت ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣﺳوول طرح طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر آﯾد :ﻧﺧﺳت آن ﮐﮫ
ﻧﺧﺑﮕﺎن ارﺗش و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾّﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از درون ﻧظﺎم اﺳﺗﻌﻣﺎری اﻧﮕﻠﯾس ) (Cloughley,2000ﺳر
ﺑرآورده ،ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی ھﻣﯾن ﻧظﺎم ﺗرﺑﯾت ﺷده ﺑودﻧد؛ اﻣّﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ وﯾژه دﺳﺗﮕﺎه
اﻣﻧﯾّت از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﻣﻧﯾّﺗﯽ -ﻧظﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﭘذﯾرﻓﺗﻧد و زﯾر ﻧظر و ﻧﻔوذ آﻧﺎن درآﻣدﻧد.
دوم آن ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در طول ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺟﮭﺎد ﺑﺎ ا ّﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾّﺎت
اﻗوام و ﮔروﭘﮭﺎ آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧزدﯾﮏ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .از اﯾن رو ،ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد در ﺻﺣﻧﮫ ی ﺑﻐرﻧﺞ ﮐﺷور ﺧودﻧﻣﺎﯾﯽ
ﮐﻧﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺻت و ھﻔت ﺳﺎﻟﮫ ﺧود اﮐﻧون ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﮭﺎد اﻣﻧﯾﺗﯽ از
اھداف و روشھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﮐﺷور ﺗﺎﺛﯾری ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد.
ﭘس از اﺳﺗﻘﻼل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ١٩۴٧ﻣﯾﻼدی ،دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺟدﯾد اطﻼﻋﺎت در اﯾن ﮐﺷور اﯾﺟﺎد ﺷد ،اداره
اطﻼﻋﺎت ) (IBو اطﻼﻋﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ) ،(MIﻋﻣﻠﮑرد ﺿﻌﯾف اداره اطﻼﻋﺎت در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾن
اردو ،ﻧﯾروی درﯾﺎﯾﯽ و ھواﯾﯽ در زﻣﺎن ﺟﻧﮓ ھﻧد -ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ١٩۴٧ﻣﯾﻼدی ﻣوﺟب ﺗﺎﺳﯾس
ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ )آی اس آی( در ﺳﺎل  ١٩۴٨ﺷد .ﺗﺷﮑﯾﻼت اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮕوﻧﮫ ی اﺳت
ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎﯾش از ﺑﯾن اﻓراد ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﻧﯾروھﺎی اردو اﻧﺗﺧﺎب و ﻣﺎﻣور ﺟﻣﻊ آوری و ارزﯾﺎﺑﯽ اطﻼﻋﺎت
ﺧﺎرﺟﯽ اﻋم از ﻧظﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
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)آی اس آی( زاﯾﯾده اﻓﮑﺎر ﯾﮏ اﻓﺳر اﺳﺗراﻟﯾﺎﯾﯽ اﻻﺻل اردوی اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺎﺗوم اﺳت .در اﺑﺗدا )آی اس
آی( ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻧﻘﺷﯽ در ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ ،ﺟز ﻣﻧطﻘﮫ ﻣرزی ﺷﻣﺎل -ﻏرب و ﮐﺷﻣﯾر آزاد،
ﻧداﺷت .در اواﺧر  ١٩۵٠ﮐﮫ اﯾوب ﺧﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷد ،ﻧﻘش )آی اس آی( را در ﺣﻔﺎظت از
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺗﺣت ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون و ﺣﻔظ ﻧﻘش اردو در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻓزاﯾش و ﺗوﺳﻌﮫ
داد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﭘس از ﺷﮑﺳت در ﺟﻧﮓ ھﻧد -ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ،١٩۶۵ﻣﺟددا در ﺳﺎل  ١٩۶۶ﺳﺎزﻣﺎن
دھﯽ ﺷد .در اﯾن دوره ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ در ﺷرق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن
واﮔذار ﺷد .ﺑﻌدا در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺑﻠوچ ھﺎ در ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن در اواﺳط ) ١٩٧٠آی اس آی(
ﻣﺎﻣورﯾت ﯾﺎﻓت ﻗﻠﻣرو ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن را ﻧﯾز ﭘوﺷش دھد.
در زﻣﺎن رﯾﺎﺳت ذواﻟﻔﻘﺎرﻋﻠﯽ ﺑوﺗو ﮐﮫ ﻣﻧﺗﻘد ﻧﻘش )آی اس آی( در زﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ١٩٧٠ﺑود و ھﻣﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺳﺑب ﺗﺟزﯾﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺷﮑل ﮔﯾری ﺑﻧﮕﻼدﯾش ﺷد) ،آی اس آی( اھﻣﯾت ﺧود را از دﺳت داد .ﭘس از
ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺿﯾﺎاﻟﺣق در  ،١٩٧٧ﻣﺟددا )آی اس آی( ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓت و ﻣﺳﺋول ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت در
ﻣورد ﮔروهھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺳﻧد و ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﯾﮕر ﭼون ﺣزب ﻣردم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷد در زﻣﺎن ﺣﺿور
ﻧﯾروھﺎی ﺷوروی در ﺳﺎل  ،١٩٨٠ھﻣﮑﺎری ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﯾن )آی اس آی( و ﺳﯾﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .ﻣﺟﺎھدﯾن زﯾر
ﻧظر و ﻓرﻣﺎن ﺟﻧرال اﺧﺗر و دﮔروال ﯾوﺳف آﻣوزشھﺎی ﻻزم را در آﻣرﯾﮑﺎ دﯾدﻧد و ﺗﻌداد زﯾﺎدی از
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻋﻠﻣﯾﺎت ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺳﯾﺎ ﺑﮫ )آی اس آی( ﻣﻠﺣق ﺷدﻧد ﺗﺎ در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺿد ﺷوروی ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.
ﺗﺷﮑﯾﻼت )آی اس آی(:
ﮐﻣﯾﺗﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺗرک :اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﺎﯾر دﭘﺎرﺗﻣﺎن ھﺎ را ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت و اﺧﺑﺎر از ﺳﺎﯾر
ﺑﺧﺷﮭﺎ ھﺎ ﺑﮫ اداره  JIXﻓرﺳﺗﺎده و در آﻧﺟﺎ ﺑﻌد از ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺟزﯾﮫ ،ﮔزارش ھﺎی ﻣرﺑوط آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷود.
اداره اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺗرک :ﻣﺳﺋول ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت و از ﺳﮫ زﯾر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﺧﺗص ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻠﯾﮫ ھﻧد اﺳت.
اداره ﺿد اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺗرک :ﻣﺳﺋول ﻧظﺎرت ﺑر دﯾﭘﻠﻣﺎت ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺷور و ﻋﻼوه ﺑر
آن ،ﻋﮭده دار ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋﻣﻠﯾﺎت اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،آﺳﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ،ﭼﯾن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟواﻣﻊ ﻣﺳﻠﻣﺎن
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی اﺳت.
اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺗرک ﺷﻣﺎل :ﺑﮫ ﺻورت وﯾژه ﻣﺳﺋول ﻣﻧﺎطق ﺟﺎﻣو و ﮐﺷﻣﯾر اﺳت.
اطﻼﻋﺎت ﻣﺷﺗرک ﻣﺗﻔرﻗﮫ :ﻣﺳﺋول ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺷﺎﻣل ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ در ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎﺳت.
ﻣرﮐز اطﻼﻋﺎت ﺳﯾﮕﻧﺎل ﻣﺷﺗرک :ﻣﺳﺋول ﺟﻣﻊ آوری اطﻼﻋﺎت در طول ﻣرز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ھﻧد.
اطﻼﻋﺎت ﻓﻧﯽ ﻣﺷﺗرک وﻋﻼوه ﺑر ﻣوارد ﯾﺎد ﺷده ،ﺑﺧشھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻧﺗﺣﺎری وﺟﻧﮓ ﮐﯾﻣﯾﺎﯾﯽ.
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ادارات و ﮐﺎرﻣﻧدان )آی اس آی( در ﻣﺻرف ﭘول دﺳت ﺑﺎز دارد و ﺣﺳب ﻟزوم دﯾد ﻣﯾﺗواﻧد ﺻدھﺎ ھزار
روﭘﯾﮫ را ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺑرﺳﺎﻧد .ﺑودﺟﮫ اﯾن اداره ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ از ﺟﺎﻧب دوﻟت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﮕردد.
ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ،ﺑدون ﺷﮏ
ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﯾن ﻣوﺿوع ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دو ﮐﺎﻧون ﻣﮭم ﻗدرت در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد.
از زﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ھﻧد ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ھﻣﭼﻧﺎن دو ﮐﺎﻧون ﻗدرت و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وﺟود
داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دوﻟت و دﯾﮕری اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت.
اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت آن ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻧﮭﺎد ﺗﺻﻣﯾم ﺳﺎز در ﻋرﺻﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﯾن ﮐﺷور ھﺳﺗﻧد از اﯾن رو در ﺑرﺧﯽ ﺑرھﮫ ھﺎ ﻣﯾﺎن دوﻟت و ﻧظﺎﻣﯾﺎن ھﻣﮕراﯾﯽ وﺟود
داﺷﺗﮫ و در ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ ﻧﯾز واﮔراﯾﯽھﺎی ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﻧش ﺑر اﯾن راﺑطﮫ ﺣﮑﻣﻔرﻣﺎ ﺑوده اﺳت.
دوﻟت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد دوﻟت ﺟﻧرال "ﭘروﯾز ﻣﺷرف" ﺑﮭﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﺑرای ارﺗش ھﺳﺗﻧد .ﭼرا ﮐﮫ ارﺗش ﻧﯾز
ﺑﺎ ﺧﯾﺎﻟﯽ راﺣت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود در داﺧل و ﺧﺎرج از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ آراﻣش ﮐﺎﻣل در ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری
ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻣﺎ ﺣﮑوﻣتھﺎی ﺷﺑﮫ دﻣوﮐرات ھﻣﭼون دوﻟت "آﺻف ﻋﻠﯽ زرداری" ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﺳﮑﺎن ھداﯾت
ﮐﺷور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت ،ارﺗش و ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت را ﺗرﺳﺎﻧده و روﯾﮑردی ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ در ﺑراﺑر
ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی آﻧﮭﺎ اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺣﮑوﻣت زرداری و روی ﮐﺎرآﻣدن ﻧواز ﺷرﯾف در ﺳﻣت ﻧﺧﺳت وزﯾر ،روﯾﮑرد ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﻣﯾﺎن
دوﻟت و اردو ﺷدت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻧواز ﺷرﯾف ﮐﮫ اﺻﻼ دل ﺧوﺷﯽ از دوران ﻣﺷرف ﻧدارد ،از اﺑﺗدای ﮐﺎر ﺳﻌﯽ ﮐرده ﮐﮫ اردو و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن
)آی .اس .آی( را ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺑراﻧد ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ اردو در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﮭﺎد ھﺎی رﺳﻣﯽ و ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
رﯾﺷﮫ دواﻧده و اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑدون ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﮫ دوﻟت ھﺎی ﻏﯾرھﻣﺳو ﺑﮫ ﺧود را ﻧﺧواھد داد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت دوﻟتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣﺿور و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮔروهھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺷﺑﮫﻧظﺎﻣﯽ در ﻣﻧﺎطق
ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ اﯾن ﮐﺷور اﺳت و ﺗﺎ ﮐﻧون ﯾﺎ راه ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ آﻧﮭﺎ را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﯾﺎ ﻣذاﮐره ﮐﮫ ھر دو روش
ﻣوﻓﻘﯾﺗﯽ در ﺑر ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
دوﻟت ﻧواز ﺷرﯾف ﻧﯾز اﺧﯾرا ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑدون ﻣﺷورت و ﻣﺷﺎرﮐت )آی .اس .آی( از در ﻣذاﮐره ﺑﺎ
طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درآﻣده و اوﺿﺎع در ﻣﻧﺎطق ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ را در دﺳت ﮔﯾرد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺷﺎھد آن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرﮔﯽ ﺑر ﺳر راه اﯾن ﻣوﺿوع اﯾﺟﺎد ﮐرده و
ﻣﺟوز ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣذاﮐرات را ﺻﺎدر ﻧﮑرده اﺳت .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﮫ ﻋﻧوان ﺷد ﻣﺷﺧص
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ﻣﯽﺷود ﮐﮫ دوﻟتھﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭼﺎره ای ﺟز ﮐﻧﺎر آﻣدن ﺑﺎ اردو و )آی .اس .آی( ﻧدارﻧد ﮐﮫ در ﻏﯾر اﯾن
ﺻورت در ﭘﯾﺷﺑرد اھداف و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺧود ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑزرگ روﺑرو ﺧواھﻧد ﺑود.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ،دﻟﯾل ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ
اﺳت ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺳرد رھﺎ ﮐرد ﺑدون آن ﮐﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎدی را ﮐﮫ
ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺷوروی ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻧد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﻋث ھرج و ﻣرج در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺷد و ﻣﺷﮑل اﻣروز ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن رﯾﺷﮫ در ﺟﻧﮓ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻣراھﯽ ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ دارد .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ھﺎ ﺟﻧرال »ﺣﻣﯾد ﮔل« رﺋﯾس ﺳﺎﺑق اطﻼﻋﺎت اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﻣﺳﺋول ﺷﮑل ﮔﯾری طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯽ
داﻧﻧد .ﺣﻣﯾد ﮔل ﺑﺎرھﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺧود وی طﺎﻟﺑﺎن را ﺷﮑل داد ﺗﺎ در ﺑراﺑر روﺳﯾﮫ ﻣﺑﺎرزه ای
ﻣﻘدس ﮐﻧﻧد اﻣﺎ دﯾﮕر ﻣوﻓق ﻧﺷد آﻧﮭﺎ را ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻧد.
ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر )» (FATAﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اداری ﺧودﻣﺧﺗﺎر« ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ﺧط دﯾورﻧد )ﺧط ﻣرزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﻣورد ﻗﺑول اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻗﻊ ﻧﺷده اﺳت( از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟدا ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ از ﻏرب ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﺳﺎﯾﮫ اﺳت ،از ﺷرق ﺑﺎ
دو اﯾﺎﻟت ﺳرﺣد و ﭘﻧﺟﺎب ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و از ﺟﻧوب ﺑﺎ اﯾﺎﻟت ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھم ﻣرز اﺳت .ﺑر اﺳﺎس ارﻗﺎم
اراﯾﮫ ﺷده ﻧﻔوس اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر اﺳت .اﮐﺛر ﻧﻔوس اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮕوﻧﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ ی زﻧدﮔﯽ
دارﻧد و ﻓﻘط ﺳﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر در ﺻد آﻧﮭﺎ در ﺷﮭر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺷﮭرھﺎی اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از -
ﻣﯾراﻧﺷﺎه ،راز ﻣﮏ ،دارا ﺑﺎز ارو واﻧﺎ .ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ھﻔت ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
 ﻣﮭﻣﻧد ،ﺑﺎﺟور ،ﮐورام ،اورﮐزی ،ﺧﯾﺑر ،وزﯾرﺳﺗﺎن ﺟﻧوﺑﯽ و وزﯾرﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ .اﮔرﭼﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾن ﻣﻧطﻘﮫھﻣﮕﯽ ﭘﺷﺗون ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﺧود ﺑﮫ ﮔروهھﺎی ﻗوﻣﯽ ﮐوﭼﮏ ﺗر ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﻣﺎن ﻧواﺣﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫ ی
ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﻣﺧﺗﺎر اداره ﻣﯽﺷود و اﮔرﭼﮫ در ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻗرار دارد اﻣﺎ
دوﻟت ﻣرﮐزی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﯾﺎ دوﻟتھﺎی اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺣق ﻣداﺧﻠﮫ در اﻣور داﺧﻠﯽ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ را ﻧدارﻧد.
ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻣداﺧﻠﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﻓﻘط در ﭘرﺗو اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﺳر
»ﺧط دﯾورﻧد« ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔرﻓت اﻣﺎ ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ،طﺎﻟﺑﺎن در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺳﺗﻘر ﺷدﻧد و
از اﯾن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﻣﺷﺎﺟره ﺗﺑدﯾل ﺷد .اﯾن ﻣﺷﺎﺟره دارای ﺳﮫ وﺟﮫ
ﺑود ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺳران ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و آﻣرﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ﻣﺷﺎﺟره ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺳران
ﻗﺑﺎﯾل ﯾﮏ وﺟﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ و ﯾﮏ وﺟﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ داﺷت ،وﺟﮫ ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ ﺣول ﻣﺧﺎﻟﻔت ظﺎھری ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ
ﺳران ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫدﻟﯾل ﭘﻧﺎه دادن ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده دور ﻣﯽ زد .وﺟﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮑﯽ ﺗﻼش ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑرای ﺑﮭره
ﺑرداری از وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺟﮭت ﺑﺳط ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑود .در ھﻣﯾن ﺣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و آﻣرﯾﮑﺎ،
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دوﻟت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑﮫ دﻟﯾل اﺳﺗﻘرار طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻘﺎﻋده در ﺧﺎک اﯾن ﮐﺷور )ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ( ﻣورد ﻧﮑوھش ﻗرار
دادﻧد.
ﺻرف ﻧظر از اﯾن ﻣﺳﺎﺋل ،واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺑزاری در دﺳت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﮭت ﺗﻌدﯾل و ﺗﻧظﯾم رﻓﺗﺎر ﯾﮏ دﯾﮕر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد .ﻗوﻣﯾت و ﺧود ﻣﺧﺗﺎری ﻣﻧطﻘﮫ
ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﮐﻠﯾدی در ﻧﻘشآﻓرﯾﻧﯽ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﺳت .ھرﮔﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اراده ﮐﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﻗوﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻗﺑﺎﯾل را ﻋﻠﯾﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧد
و ﺑرﻋﮑس ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﺣرﯾﮏ ھﻣﯾن اﺣﺳﺎﺳﺎت آﻧﮭﺎ را ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﮐﺎﺑل ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧد .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﺑﮫ دﻟﯾل اﺳﺗﻘرار طﺎﻟﺑﺎن در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ و ﻧﯾز ﺑﮫدﻟﯾل ﺣﻣﺎﯾت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از طﺎﻟﺑﺎن ،ﻣﻧطﻘﮫ ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺳود
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ ھرﮔﺎه ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻗﺻد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻋﻠﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﻋﻣل ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود را ﺑر
اﯾن ﻣﻧﺎطق ﮔﺳﺗرش دھد ،ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﺳﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋﻠﯾﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وارد ﻋﻣل ﻣﯽ ﺷوﻧد.
• ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ
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