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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۱۵/۱۰/۲۰۲۲         نگاهیونس 

 

 ای تروریسم، بحران منطقه
 

شود. شهباز شریف، صدراعظم  در این روزها صدای نارضایتی از وضعیت افغانستان از چارسوی منطقه شنیده می
های تروریستی که در افغانستان در حال سربازگیری و   پاکستان، در مجمع عمومی سازمان ملل از تهدید گروه

ها هزار  تاجیکستان، گفت که در افغانستان ده جمهور رئیسعلی رحمان،  اند، ابراز نگرانی کرد. دیروز امام گی آماده
اند. اعضای سازمان همکاری شانگهای نیز در جلسه دیروز در هند اعالم  تروریست و انتحاری در حال آموزش

 ً مبارزه خواهند کرد. روسیه، اوزبیکستان، چین و  کردند که با تهدیدات تروریستی برخاسته از افغانستان مشترکا
یک سال و چند ماه گذشته از طرق مختلف از جمله از آدرس سازمان شانگهای، نسبت به وضعیت قزاقستان نیز در 

 .اند حاکم در افغانستان ابراز نگرانی کرده
 

کنند و در برخورد با تروریسم هماهنگی  سو عمل می ها تا حدودی هم اما کشورهای منطقه تنها در بیان نگرانی
ها به  تنیده تروریستی منطقه همکاری دارند. آن هایی از شبکه پیچیده و درهم اخهها با ش ندارند، بلکه تعدادی از آن

ای و اختالفات مرزی، تعریف مشترکی از تروریسم ندارند، از این رو گروهی برای یک  دلیل منازعات منطقه
کشور تروریست، ولی برای کشوری دیگر سرمایه استراتژیک است. گروه دیگر را کشوری تروریست و 

کند. در جلسه دیروز نهاد مبارزه با  خواه و مبارز تلقی می اش آن را نیروی آزادی خواند، اما همسایه طلب می داییج
شود،  خوانده می« ای ضدتروریسم ساختار منطقه»های شانگهای که  طلبی سازمان همکاری تروریسم و جدایی

طلبی  ند که در مبارزه علیه تروریسم و جدایی پاکستان و هند نیز در کنار سایر اعضای آن سازمان تعهد سپرد
نظامی و   های شبه دیگر از نیرو  همکاری کنند. در شرایطی که هر دو کشور در کشمیر و بلوچستان علیه یک

های   کنند و پاکستان به داشتن روابط مستحکم با طالبان افغانستان و تعدادی از سازمان طلب حمایت می جدایی
 .معنا است ست، چنین تعهدی بیتروریستی منطقه مشهور ا

 
هایش   طلبی را در صدر برنامه های امنیتی و مبارزه با جدایی سازمان همکاری شانگهای که از آغاز همکاری

های نظامی تاکنون هیچ اقدام قابل توجهی برای  ها و برگزاری رزمایش  داشته، جز برخی اجالس، نشر اعالمیه
المللی دیگری که در این منطقه  روی و تروریسم انجام نداده است. نهاد بینتامین امنیت منطقه و مبارزه علیه تند

خواند، سازمان همکاری اسالمی است. این  المللی را یکی از اهدافش می کند و ترویج صلح بین اجالس برگزار می
ای  رواِن پروژهسازمان که اصوالً باید برای تامین صلح در کشورهای اسالمی در برابر تهدیدهای تروریستی و تند

اثر مشغول بوده  ها و محافل رسمی تکراری و بی کار وسیع تیوریک، تبلیغاتی و سیاسی انجام دهد، به سخنرانی
آباد برگزار شد، مثال  العاده این سازمان که پارسال بعد از به قدرت رسیدن طالبان، در اسالم است. نشست فوق

ها کشور اسالمی اشتراک کرده  گان ده ی بود. در آن اجالس که نمایندهخوبی از ناتوانی آن در اقدام جمعی و سازمان
جا نیز  بودند، هیچ تصمیم و اقدام مشخصی که به اعضای آن سازمان مسوولیتی را راجع سازد، گرفته نشد، بلکه آن

ن ملل، رسان غربی دوخته شده بود و عاقبت معاون سازما گان کشورها و نهادهای کمک ها به سوی نماینده چشم
میلیارد دالر کمک بشری  ۴٫۵مارتین گریفیت بود که از جهان و در واقع دنیای غرب خواست تا برای افغانستان 

 .کنند
 

گذرد و توسعه همکاری اقتصادی و سیاسی میان  ای سارک که نزدیک به چهار دهه از عمرش می سازمان منطقه
د منفعل و غیرموثر است. این سازمان نه هنوز در خواند، نیز یک نها کشورهای جنوب آسیا را ماموریتش می

گیر کرده و نه در رفع اختالفات سیاسی میان کشورهای  گذاری و گشودن مرزها کار چشم تسهیل تجارت و سرمایه
 .نی انجام داده است  یادماند  عضو ابتکار به
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بحران بیش از همه محصول بحران جاری در افغانستان، تنها زاده وضعیت داخلی این کشور نیست، بلکه این 
های تروریستی کشورهای آسیای میانه، چین، پاکستان، خاورمیانه و شمال  شرایط حاکم بر منطقه است. سازمان

ها  های افغانستان نیستند و مبارزه با آن گروه گی مانده اند، زاده منازعات و عقب آفریقا که اکنون به افغانستان ریخته
هایند، نباید فروپاشی جامعه ما و  لمللی است. کشورهایی که مبدا و یا هدف این سازمانا ای و بین ماموریت منطقه

مرگ تدریجی مردم افغانستان را زیر بار بحرانی که ریشه در سراسر منطقه دارد، نظاره کنند. ابراز نگرانی و 
ز مرزهای افغانستان لبریز زودی ا تهی کارساز نیست و اگر اقدام جمعی صورت نگیرد، این بحران به تعهدات میان

 .خواهد شد
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