ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺖ .ﮔﺰارش ﮔﻮﺗﺮش درﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳ،
اﻣﻨﯿﺘ ،اﻧﺸﺎف اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی ،ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﮐﻤ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن
ﺑﻮد.ﺳﺮﻣﻨﺸ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﮔﺰارش اش آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ،اﻣﻨﯿﺘ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ و اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﺮو اﺳﺖ و
ﻫﻤﺎری ﻗﻮی ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن و ﮔﻔﺘﻮﻫﺎی ﺻﻠﺢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺑﻪ ﺑﺎور وی ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ روﺑﺮو اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾ دﯾﺪ ﮐﻠ و ﺗﻼش ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺠﺎی ﺟﻨ ﻧﯿﺎز دارد.
ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺣﯿﻤ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﺎه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﭘﺲ از ﺧﺒﺮ« ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎن ﻣ داﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰار ﺑﺮ اﻓﺎر ﻋﺎﻣﻪ از
ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻠﻪ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن دارد .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻬﺎﻧ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣ ﮔﯿﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر روی اﻓﺎر ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺣﺎﺿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰار اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎر در ﻗﺒﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺛﺒﺎت ﮐﺎری ﻧﺮدﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻠ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﺻﻠﺢ ،ﻧﻪ ﺛﺒﺎت و ﻧﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی وﺟﻮد دارد ﺑﻠﻪ روز ﺑﺮوز وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ ﮐﻨﺪ و در ﺑﻌﺪ داﺧﻠ در داﺧﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روی اﻓﺎر ﻋﺎﻣﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰار اﺳﺖ.
ﺣﯿﻤ در ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺸﻼﺗ وﺟﻮد دارد .آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ واﺣﺪ از ﺗﺮورﯾﺰم را اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﯾ ﻃﺮف روﺳﯿﻪ اﺳﺖ و ﻃﺮف دﯾﺮ ﻫﻢ آﻣﺮﯾﺎ .روﺳﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻇﻬﺎرات و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﺮد آﻣﺮﯾﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺷ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺎه ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ در ﻗﺒﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ از ﺗﺮورﯾﺰم و وﺿﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺰم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و اﻓﺰود :ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺮورﯾﺰم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای آﻣﺮﯾﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد در آﯾﻨﺪه
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﻠ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﯾ ﻃﺮف ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺸﻞ اﺳﺖ و ﻫﻢ از
ﻃﺮف دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ در اﻃﺮاف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﯾ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ رﻗﯿﺒ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و آﻣﺮﯾﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧ دارد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾ رﻗﯿﺐ ﻋﻠﯿﻪ رﻗﯿﺐ دﯾﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧ آﻣﺮﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ دارد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﻃﺎﻟﺒﺎن و از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز آﻣﺮﯾﺎ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺎﮔﺰﯾﻦ
آﻧﻬﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟
وی در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ آﻣﺮﯾﺎ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣ ﮔﻮﯾﺪ:ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ در ﺣﺎل ﯾ ﻫﻤﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﺧﻮب آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷ ﻧﯿﺴﺖ .آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ روزﻧﻪ و درﯾﭽﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ آن وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد.

ﺣﯿﻤ ،ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ را ﺑ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﻬﺎﯾ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ
اﯾﻦ آﺳﺎﻧ و ﺑﻪ اﯾﻦ زودی و ﺑﻪ اﯾﻦ راﺣﺘ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﻣﺬاﮐﺮه و دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎورد ﭼﺮا ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ آﻣﺮﯾﺎ و روﺳﯿﻪ ﺑﺎﻫﻢ رﻗﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﺎﻣ آﻣﺮﯾﺎ
اﺳﺖ.

