
 

 2019در مورد تروریزم،  به سطح کشورگزارش های 

 آسیای جنوبی و مرکزی
 

 

 

جنوبی  ، آسیایم 2019رافغانستان و پاکستان، طی سال عالوه برادامه فعالیت تروریستی د : بررسی کلی

مو و ج الت یادر  تروریستیبه حمالت  از آن جمله می توان  حمالت شورشیان بود که یک سلسلهشاهد نیز 

لیه کاروان شبه نظامیان هند در عفبروری  14حمله انتحاری بمی، در  .اشاره کرد و سریالنکا، کشمیر هند 

ایالت جمو و کشمیر هند منتج به ایجاد خصومت های نظامی و افزایش تشنج بین هند و پاکستان گردید.  

مارچ، درکشور سوریه از دست داد، اما طی ماه می  علی الرغم آنکه داعش آخرین قلمرو خود را در ماه 

شعبات جدیدی را در پاکستان و هند اعالم داشته و مسؤولیت بم گذاری های عید پاک را طی ماه اپریل به  

 عهده گرفت.  

 

القاعده در افغانستان و پاکستان شدیداً درهم کوبیده شده است، افراد کلیدی رهبری   شبکه باوجودی که

از در منطقه شبه قاره هند به عملیات شان القاعده در سطح جهانی، برعالوه طرف داران منطقوی آن در 

 . ، ادامه دادند شد  امن تلقی می پناه گاهایمناطق دوردست که از لحاظ تاریخی برای شان  

 

، خراسان  اخهش -گروه داعش توسط  شده و هماهنگ تهاجمیشاهد حمالت تروریستی  همچنان نستانافغا

مسؤولیت کامل   افغانستان یی و امنیتنیروهای دفاع .در منطقه بود حقانی  وابستهشبکه  به ویژهطالبان 

حمالت حمایت قاطع ناتو، ماموریت در مشارکت با نیروی به عهده گرفت و در افغانستان امنیتی را 

سال  طی در حمالت تهاجمی اخیر . انجام داد در سراسر افغانستان،  یترورست گروه های  تهاجمی را علیه

شاخه خراسان را  -افغان و طالبان به صورت قابل مالحظه آن داعش ی و امنیتی، نیروهای دفاعم 2019

و  دانست، درهم کوبیدند. اما، گروپ مذکور به عملیات  در والیت ننگرهار که داعش آنرا قلمرو خود می

 .دهد  خود ادامه میتجدید سازمان 

 

، روی همرفته  م  2018ل سابا مقایسه  در، اما بودهشاهد حمالت تروریستی هنوز هم در حالی که پاکستان 

پاکستان   یو امنیت نیروهای نظامی. بوده و این روند کماکان ادامه دارد شاهد کمترین حمالت و تلفات 

شاخه   -تحریک طالبان پاکستانی، داعش  از جمله های تروریستی  گروه علیه راضد تروریزم  عملیات 

به دنبال حمله ماه فبروری باالی کاروان نظامی در . انجام دادند بلوچستان ،  خواهخراسان و اردوی آزادی 

طی  را مقدماتیپاکستان گام های  ،نسبت داده شده بود جیش محمد پاکستان  بهایاالت جمو و کشمیر هند که 

 اسالمگرا های  بزرگ گروهو از راه اندازی حمالت  ل تروریزم برداشت بارزه علیه تمویدر مم  2019سال

 ، لشکر طبیه بنیانگذار به شمول  ،خارجیمتمرکز های  پاکستان علیه  بعضی از گروهجلوگیری نمود.  ،

 در سه قضیه جداگانه تمویل تروریزم، اقداماتی را رویدست گرفت. ، و همکارانش حافظ سعید 

 

باوجودی این هم، پاکستان پناه گاه امن برای گروه های تروریستی متمرکز در منطقه می بود. به گروه 

هایی که افغانستان را مورد هدف قرار میدادند، از جمله طالبان و افراد وابسته به شبکه حقانی و گروپ  

های جبهه وابسته به آن و   هایی که کشور هند را مورد هدف قرار میدادند، از جمله لشکر طبیه و سازمان

جیش محمد برای عملیات آنها از خاک خود، اجازه می داد. پاکستان در مقابل تروریست های شناخته شده 



م، ساجد میر، که گمان   2008چون مسعود اظهر بنیان گزار جیش محمد و تنظیم کننده حمله ممبی سال  

، اقدام قابل مالحظه ای را اتخاذ نکرد. با آن هم، میرود هر دو در پاکستان آزادانه گشت و گذار می کنند 

پاکستان در پروسه صلح افغانستان نقش مثبتی را؛ چون تشویق طالبان در کاهش خشونت، ایفا نمود. 

فراهم ساخته و   FATFپاکستان بعضی پیشرفت هایی را بخاطر برآورده شدن الزامات پالن کاری برای 

دادن در لست سیاه جلوگیری شود، اما همه موارد پالن کاری را طی   زمینه آنرا مساعد نمود تا از قرار

 م تکمیل نکرد.  2019سال 

 . 

 

که بر را تعدیل نمود  1967سال قانونی از فعالیت های غیر  پیشگیری قانون در ماه آگست، کشور هند 

  تن یک ماه بعد چهار طبق این قانون،   شود. میافراد منحیث تروریست  تفویض  اعالمصالحیت  مبنای آن

  قانون به شمول رهبران لشکر طبیه و جیش محمد را منحیث تروریست اعالم نمود. پارلمان هند همچنان 

تحقیق قضایای  امکانرا نیز تعدیل نمود که به اساس آن زمینه  2008اداره تحقیقات ملی مربوط سال 

با دولت هند، از  مشارکت ستراتیژیک خویش به ایجاد  تحدهایاالت متروریستی برون مرزی، فراهم گردید. 

،  2+2 جمله نشست دو جانبه کار گروه مشترک ضد تروریزم در ماه مارچ و دومین دیالوگ وزیران 

  ادامه داد.

   

  به روز یک شنبه عید پاک  را پیچیده ای حمالت انتحاری ،داعش وابسته به در ماه اپریل، تروریست های 

گردید.   تنصد ها   کشته شدن، راه  اندازی نمود که منتج به  علیه کلیسا ها و هوتل ها در سراسر سریالنکا

با الهام  ، تا بود در سوریه و عراق  خالفت شاناراده داعش، بعد از بین رفتن  ی ازمونه بارزناین انتحار 

  . دهد ، ادامه عبات و شبکه های جهانی اشطریق ش خویش از حمالت به  ،از این حمالت 

  

 داد مساعی اش برضد تروریزم ادامه  ت یخود در تقو  شرفت یهمچنان به پ  صالح، دولت  ویمالد کشور در 

را در  یو فامیل های مالدیو FTFs تصمیم تسهیل بازگشت و پیگرد  صالحجمهور  سی، رئجوالیماه طی 

زم یترور علیه  هقانون مبارز ت یتقو  یرا برا  یاصالحات نی همچن ویدولت مالد کشور سوریه، اعالم کرد. 

  اعالم کرد.  یستیترور منحیث سازمان را  سازمان 17 مبرماه سپت طیو   نمود  ب یتصو  م 2015سال  طی

 بود استخدام شده  فرد که از سوی گروه تروریستی داعش  ،نیام مد ، مح یویمالد  پولیس،  اکتوبرماه  طی

 .نمود  ر ی" دستگ یافراط آیدیولوژی، به جرم "ظن گسترش را 

 

حمله آن  5که  بعهده گرفت را  IEDبمی  حمله 6مسئولیت در بنگله دیش، تروریست های وابسته به داعش 

زبان  به را ویدیوی تبلیغاتیالتمکین . داعش از طریق رسانه صورت گرفته بود پولیس بنگله دیش  باالی

  خبردادند. ، که در آن از حمالت شان علیه دولت و سایر دشمنانبنگله دیشی نشر کرد 

 

  ی ناش  یاحتمال د یتهد  همچناناز افغانستان و  زم یترورگسترش  امکان در مورد  مرکزی یا یآس یکشورها 

سفر   ه یسور ایاز جمله داعش به عراق  یست یترور  ی جنگ با گروه ها  ی از بازگشت شهروندانشان که برا

 جنگجوی  595 ناز گرداند ب ، دولت قزاقستان با  ماه های جنوری و جون نی نگران بودند. ب ،بودند کرده 

 ی ها تیافراد مظنون به مشارکت در فعال یقانون گرد ی، پ هی از سور های شان خانواده یو اعضا یستانقزاق

، را رویدست بازماندگانمجددا ادغام و  یخدمات توانبخش ، فراهم سازیدر خارج از کشور یستیترور 

زنان و   شتریب کهرا  FTF عضو خانواده 220، دولت ازبکستان م 2019سال گرفت. همچنان، طی 

جنگجویان   تن 95 برای  کستانیکه دولت تاج یدر حال .بازگرداند از عراق و سوریه کودکان بودند ، 



ً شاهد بازگشت غزستان قر  ی. جمهور برگشت را مساعد ساخت  تاجکی زمینه    ی و اعضا FTF 300 تقریبا

 .بود شان خانواده 

 

را   مشترک تاجکستان و ازبکستانمرز پوسته های نظامی حمله به  ت یل مسؤوماه نوامبر ، داعش  در

( ، مقامات قزاقستان ، انهیم  یایآس یمتحده به عالوه کشورها  االت یا) C5 + 1) یق)برعهده گرفت. از طر

بوط  مر  C5 + 1 یتی امن یکار ، ترکمنستان و ازبکستان در گروه  کستانی، تاج  زستانیقرق  یجمهور

 .شرکت کردند  مبارزه علیه تروریزم نهیزمدر  یمنطقه ا  یهمکار

 

 افغانستان
 

  ات یعمل قیاز طر مساعی دوجانبه مبارزه علیه تروریزمافغانستان در   یکجا با متحده  االت ی: ا کلی یبررس 

  نیروی حمایت قاطع  قیاز طر زین  یكشور ائتالف 38به همراه  كایآمر اردویکند.  یعمل م ضد تروریزم

افغان و نیروهای امنیتی افغانستان را نیروهای دفاع ملی و کمک"  وره"آموزش ، مشماموریت ناتو 

را با شان  یستیحمالت ترور به شبکه حقانیوابسته افراد ، طالبان و  م 2019سال  طی. نمایند  حمایت می

،  مزید برآندادند.  شیافزا یالملل نی جامعه ب یو اعضا ی، مقامات دولتانی رنظامیهدف قرار دادن غ

 الهدف قرار داد. رورا مورد  یمذهب یها ت یاقل ژه یبه و  ،انیرنظامیهمچنان غ شاخه خراسان،  -داعش

این  که در اکثر سالها ،  ی. در حالروی گرداند خود  ی معمول فصل طرحاز م  2019سال طی حمله دشمن 

  نیز کما فی السابق ، آنها پس از فصل جنگ تابستان  نمود  یسرد کاهش م یهوا یدر ماهها  یحمالت  گونه 

  ی ، و گروه ها  AQIS وابستهافراد ، عناصر القاعده ، از جمله شاخه خراسان -داعش ماندند. یباق

  ی مرز ، همچنان از منطقه  تحریک طالبان پاکستانی دهند،  میهدف قرار که پاکستان را مورد  یستیترور 

 ی ضو ائتالف جهان تنها ع همچنانپناهگاه امن استفاده کردند. افغانستان  کیافغانستان و پاکستان به عنوان 

 .باشد  می مرکزی یایشکست داعش از جنوب و آس یبرا
 

 

همچنان در حال  م 2019در سال  یست ی حمالت ترور :2019 ی، سالستیترور رویداد های

ً پر مراکز  ری حمالت در کابل ، جالل آباد و سا چنین که اکثر ی. در حالبود شی افزا عمدتا

هدف قرار داد.  نیز مورد ( راحلقوی های شاهراه) 1 شاهراه نا، همچن  بودرخ داده نفوس 

را با استفاده از حمله کنندگان انتحاری جهت هدف قرار  یگسترده ا حمالت مخالفین مسلح

، یدولت ی، ساختمان ها نیروهای دفاع ملی افغان و نیروهای امنیتی هدف قرار دادندادن  

گزارش  طبق. ند، انجام دادیالملل نی ب  یسازمان ها و  یو اهداف ملک یخارج  موسسات

 که حمالتطی ،  مبرسپت 30و  اول ماه جنوری  نی ب نیروهای حمایت قاطع،  تی مامور

ان ی رنظامی غ تن از 1618 به تعداد گرفته بودندیت آن را بعهده ؤولمس عناصر ضد دولتی

، قرار 2019تروریستی سال رویداد های عمده  .زخم برداشته بودند تن دیگر 4،958و  کشته

 باشد:  ذیل می
 

تمویل می  USAIDکه از سوی  سازمان ،دفتر کونتر پارت انترنشنل ، طالبان  میماه  8 به تاریخ •

کشته   پولیس كیو  یرنظامیچهار غ در این حمله  ،قراردادند حمله مورد كابل شهر در را  شد 

  ی روها یشش ساعته با ن  زدو خورد . همه مهاجمان پس از زخم برداشتند را  گرید  تن 24و  شدندند 

 .از پا درامدند  یت یامن



حمله   مورد  افغانستان  یمل اردوی حات یو تسل کیجست و ل یمل ریاست طالبان ، جوالی 1 خی تار به •

  حمل  نی ا طی. داخل کمپ شدنتن شان  5گذاری شده را منفجر و . مهاجمین موتر بمب قرار دادند 

از جمله مردان ، زنان و کودکان در  دیگر،  تن  100از  شیکشته و ب  انی رنظام یغ ازتن  40 به تعداد 

 .شدند  یمجاور زخم مکتب  کی

 شهر درمربوط به اهل تشیع را  یسالن عروس كی شاخه خراسان -، داعش آگست  17 به تاریخ •

تن دیگر   140از  شیو ب تن کشته  80حداقل که در نتیجه این حمله   هدف قرار دادمورد   كابل

 .زخمی شدند 
 

که   کابل شهر در یک کمپ راگذاری شده بمب موتر  کی با استفاده از ، طالبان  مبرسپت 2 به تاریخ •

 به تعداد  که در نتیجه این حمله هدف قرارداد مستقر بود  یالملل نی ب  هایسازمان یاد یدر آن تعداد ز

، دو  یپالی شامل پنج ن کشته شده گان  .ند زخمی گردید  گرتن دی 119 از  شیکشته و ب  تن 16

 .بودند  ییا یرومان  پلمات ید  کیو   ییا یتان ی بر

را در کابل منفجر کردند که منجر به کشته   گذاری شده بمب موتر   کی، طالبان  مبرسپت 5  به تاریخ •

انفجار   نی ا ان،. همچنگردید  ییا یسرباز رومان  کیو  یی کا یآمر چترباز ک ی، از جمله  تن  12شدن 

 .گذاشت  یبرجااز خود    یزخم 40از  شیب

بگرام انجام   ییهوا دانیدر مجاورت م شفاخانه ایبه  ای را  ، طالبان حمله مبردس 11 به تاریخ •

افراد غیر  عمدتاً   و قربانیان ند گردید زخمی  گرید  تن 80و  تن کشته دو   در نتیجه این حملهدادند که 

 .نشده است  داده ائتالف گزارش ی از نیرو هایتلفات چی ه در این حمله  .نظامی بود 

 

در  ت یمنع عضو  نینقض قوان موارد افغانستان څارنوالی  لوی : یمرز تیقانون و امن  انفاذ،  یقانونگذار

، قتل و استفاده از  یریدولت ، گروگان گ هیعل زی، اقدامات خشونت آم انیشورش ای یستیترور یگروه ها

. دهد  قرار می یقانون  گرد یپ و مورد  قیتحق را  و زیر ساخت های دولت  ینظام یروهاین هیمواد منفجره عل

در  1260شماره  یرسم جریدهدر  م 2017 می 15 خی تار به یمل ت یامن یمجرا بخاطر نیقوان  نیا

و   ی داخل ت یامن ه یعل ات ی جنا برگیرندهقوانین مذکور در . تدوین گردید افغانستان  جزا کود  چهارچوب 

گرم ، مهمات و مواد  ی( و سالح ها2008) یستیم تروری( ، مبارزه با جرا1987و  1976دولت ) یخارج

 باشند.   ( می2005)  منفجره

 

به   ،موجود می باشد و هرات   فیکابل ، قندهار ، مزارشر ؛افغانستان یدر شهرها قطعه واکنش سریع 

ند. پرداز یم طالباندر مقابل حمالت  زیآم ت یکردن و پاسخ موفق یخنث   

 

 ی اساس  ی، با چالشها رانیبا پاکستان و ا به ویژه، یشخو یدفاع از مرزها بخاطرهمچنان  افغانستان

 یصلح و همبستگ  یدو جانبه افغانستان و پاکستان برا  یاتیبرنامه عمل  مطابق. باشد  می روبرو 

(APAPPS)  درمقامات افغانستان و پاکستان  ،برگزار شد  2018 ماه جوالی طی بار نیاول  یکه برا 

 جاد یا دو طرف مرزدر  یتی امن یروها ین نی ارتباط ب  یبرقرار را بخاطر یمیکانیزم تاتوافق کردند  لاصو

  ر یوز معاونیندر اسالم آباد ،  APAPPS یبرنامه ها  یجلسه بررس طی ماه جون، 10 به تاریخند. نک

، روند صلح ، پناهندگان و  ت یگفتگو در مورد تجارت ، ترانز یامور خارجه افغانستان و پاکستان برا 

دو دولت  نی و بحث و گفتگو ب یبررس نیا علی الرغم. گفتگو کردند  یمرز ت یبا امن کینزد  یاهنگهم

 .باشد  میند  هنوز ک  انجمن  نی ا قیطر از  شرفت ی، پ یکاربرد  یاستفاده از برنامه ها خاطرب

 



، که در  ارایه شده توسط ایاالت متحده (PISCES ) یمرزامنیت  ت یر یمد  ستمیافغانستان با استفاده از س

 ت یفعال  فیکابل ، هرات ، قندهار و مزارشر میدان های هواییاز جمله  یورود  مرز 13حال حاضر در 

 ستم یس تحقق تازه ترینکشور ادامه داد.  یورود و خروج مسافران در بنادر مهم ورود  به فرایند  کند ، یم

کند،   عبور میخوست  که از والیت گلوم خان بندردر ماه اکتبر در  PISCESی مرزامنیت  ت یریمد 

 صورت گرفت.

 

  مالی  اقدامات  گروه یها هی توص بر مبنای . باشد  می APG: افغانستان عضو زمی ترور تمویل مبارزه علیه

طی سال  را افغانستان یمالو راپور های معامالت  ل یافغانستان ، مرکز تحل FIU، (FATF) المللی بین

  ته ی ، کم میماه  15 . به تاریخایجاد نمود  ،تروریزم  تمویل و شویی ولپ خطر ارزیابیجهت  ،م 2019

   اعالم نمود. ،وابسته به داعش  گروهنخستین را به عنوان   شاخه خراسان  ملل متحد، 1267 می تحر

 

متحده به دنبال مذاکره درباره توافق با طالبان   االت ی، ا م 2019سال  جریان: در افغانستاندر صلح  روند 

اجازه ندادن آن گروه ها   به ویژه ، یالملل نی ب یستیترور یگروه ها هیبود که طالبان را متعهد به اقدام عل

 مذکور ی گروه ها از یزبان یمعدم ، و در خاک افغانستان هیسرما یجمع آور ا ی، آموزش و استخدام یبرا

 رهبران  ری، سا که شامل دولت افغانستانبین االفغانی  مذاکرات  آغاز برای تعهدات و نیا عوض . در نمود 

  ط ی بر شرا  یخروج مبتن یبرا یجدول زمان  کیروی متحده  االت ی، امی شود افغانستان و طالبان  سیاسی

حمالت  را بعد ازمتحده مذاکرات  االت یا با آن که،. خواهد کرد از افغانستان موافقت  یالملل نی ب  یروها ین

درآورد ، اما  ق یبود ، به حالت تعل یدور مذاکرات جد  نی با چند  ریر را که مغا مبماه سپت لیطالبان در اوا 

  به ویژه توسط طالبان و دولت افغانستان،  ها حسن نیت  مبر، بعد از یک سلسلهماه دس طی مذاکرات  نیا

نیروهای  و آزادی زندانیان رهایی یک گروگان امریکایی و یک گروگان آسترلیایی، رهایی اسرای طالبان 

 ، دو باره از سر گرفته شد. افغان توسط طالبان

 

 یزبان یبه م جوالی  8-6 بین االفغانی مذاکرات  مرحله اساس: زی خشونت آم ییافراط گرا علیه بارزهم

، گروه  رهبران افغانستان ری، سادولت افغانستان ندگانی، نماگردید آلمان برگزار  کشور ، قطر توسطدوحه

 تبا در نظرداش این نشست کنندگان در  رکت زنان( و طالبان را گرد هم آورد. ش  به ویژه) یجامعه مدن یها

 دن یو نقشه راه رس داریصلح پا کی به  یابیدست جهت الزم  طیشرا، در مورد یشخو  ی شخص یها  ت یظرف

 .به صلح توافق کردند 

 

  محترم  عالمان جید کشورو جهادی از رهبران  یکتن است یبه ر  جرگه هی، لو ی ماه م 3 الی اپریل 28از 

بحث و گفتگو   یبود که برا یندگان یو نما  سیاسیون، علمای دینی 3200 مشتمل بر ،افی عبدالرب رسول س

 گه جر لویه ندهینما  3200شدند.  طالباندولت و  نی ب یآتش بس فور هانو خوا هدر مورد صلح گرد هم آمد 

  ی تی امن یروهاین نیب  ها خشونت  نمودن جنگ ومتوقف  برایرا  پیشنهاد  23و  شدند  می تقس  تهیکم  51به 

جرگه مذکور نمایندگی از  این عنوان که گویاتحت را جرگه این . طالبان ارایه نمودند  طالبانافغانستان و 

 . محکوم کرد کند،  مردم افغانستان نمی

 

،  یماه م طیشکست داعش است.  یائتالف جهان ی : افغانستان عضو ییو منطقه  یالملل نیبهمکاری 

  االت ینشست سه جانبه با پاکستان و ا  ک یدر نمود که جمهور افغانستان توافق  س یرئمحمد اشرف غنی 

نه تنها در مورد امنیت، بلکه روی همکاری  محتمل آینده رشد اقتصادی و اتصال   تا ،متحده شرکت کند 

 منطقوی، بحث و مذاکره نماید. 


