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سید حمیدهللا روغ

نشست امنیتی در بارۀ افغانستان
با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه
فردا چهار شنبه نشست امنیتی دربارۀ افغانستان با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در دهلی برگزار میشود.
شرکت کننده ها وضعیت امنیتی افغانستان و تأثیر آن بر منطقه را بررسی خواهند کرد .
ولی پاکستان و چین ،دو متحد و از بازیگران اصلی در منطقه که روابط نزدیک با طالبان دارند ،دعوت هند برای
شرکت در این نشست را نپذیرفته اند.
در پی قدرت گرفتن طالبان ،بسیاری از کشورهای منطقه به خصوص هند ،ایران ،روسیه و کشور های آسیای میانه،
نگران فعالیت و افزایش نفوذ گروه های اسالم گرا هستند.
قرار است مشاوران امنیت ملی روسیه ،ایران ،تاجیکستان و ازبکستان  ،ترکمنستان ،قزاقستان و قیرغیزستان در
نشست امنیتی دهلی شرکت کنند.
ناظران معتقدند ،با توجه به نقش پر رنگ پاکستان ،رقیب منطقه ای سرسخت هند ،در افغانستان ،دهلی در تالش است
که با برگزاری چنین نشست ها ،حضور خود را در تصمیم گیری های منطقه ای در بارۀ افغانستان تثبیت کند.
با این حال ،در کنار چالش های امنیتی ،چالش دیگری که فراروی کشورهای منطقه قرار دارد نداشتن دیدگاه مشترک
در مورد نحوه مقابله با چالش های ناشی از قدرت گرفتن طالبان است .خود داری چین و پاکستان از حضور در
نشست دهلی نشانه ای از این اختالفات است و اینکه رقابت های منطقه ای هنوز از موانع بر سر راه برای همکاری
و هماهنگی ست.
همزمان و در ادامۀ تالش های بین المللی برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان" ،توماس ویست" ،فرستاده
خاص امریکا در امور افغانستان که به اروپا سفر کرده ،به زودی برای بررسی گام های بعدی در بارۀ افغانستان
راهی آسیا می شود.
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