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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جوالی ٠٩

  مکثی کوتاه بر تحرکات جديد در افغانستان

٢ 

  : انگيزه ھای دخالت علنی چين-٢

 علنی در مسائل افغانستان حرف می زنيم، می بايد وقتی از بررسی انگيزه ھای چين و يا اين و يا آن کشور از دخالت

ھرکی دولک ميزنه بری : "ضرب المثل ھای. نقطۀ آغاز ما را از دو ضرب المثل گويای مردم کابل شروع نمائيم

ھيچ پشک برای رضای خدا "، "ھرکه دھلک می زند برای غولک خود می زند" زبان نوشتار-"غولک خود ميزنه

  ".موش نمی گيرد

قطۀ حرکت ما را از عمق معنائی دو ضرب المثل فوق و ده ھا ضرب المثل مشابه در فرھنگ خود و فرھنگھای وقتی ن

 می خواھد چين باشد يا امريکا، روسيه باشد ،ديگر آغاز نمائيم، با بسيار روشنی متوجه می شويم که ھيچ کشور خارجی

گليس باشد يا کدام کشور ديگر از اتحاديۀ اروپا، حتا اگر فرض يا ھند، ايران باشد يا پاکستان، عربستان باشد يا المان، ان

کنيم دولتھائی در مريخ و مشتری ھم وجود داشته باشد، به ھيچ وجه برای نجات مردم ما از مصايب جنگ خانمانسوز و 

رند، بلکه ويرانی ھای آن، احساس ترحم ننموده و نمی خواھند وقت و سرمايۀ شان را برای بھبود زندگی ما مايه گذا

ھمه و بدون استثناء وقتی می خواھند دستی به طرف افغانستان دراز نمايند، غرض، قصد و ھدف شان از اين عمل، در 

گام نخست تأمين منافع دراز مدت و کوتاه مدت خودشان و تالش به خاطر تحقق اھداف ستراتيژيک و حتا تکتيکی شان 

چين کنونی نيز از اين قاعده مستثنا نبوده، آنھا نيز می خواھند . می باشددوستان و شرکای شان کمکی به و به تعقيب آن 

از سرکشی علنی به ماتمکده ای که خود و رقبای شان ساخته اند، در گام نخست اھداف خود و دوستان شان را برآورده 

ھت دخالت ھای علنی آينده، در سازند، اگر در جريان آن تأمين منافع، چيزی باقی ماند، به يقين آن را به مثابۀ سرمايه ج

  . اختيار وابستگان خود در افغانستان قرار خواھند داد

و سگ وی " غنی"لذا جای دارد بنويسم، خالف تمام تبليغات ادارۀ مستعمراتی کابل و حواريون دلقک استعمار 

ج سياست ھای گويا درست آنھا ، تشبث علنی کنونی چين در امور افغانستان، نه از گل روی آنھا و نه ھم نتاي"عبدهللا"

  :می باشد، بلکه انگيزه ھای چين از اين اعالم علنی دخالت، نکات ديگريست که در ذيل بدانھا اشاره خواھم نمود

 موقعيت فعلی چين در سطح جھان و منطقه که از برخی جھات اقتصاد اول جھان و از برخی جھات ديگر دومين -*

ليزم جنايتگستر امريکا می باشد، آن کشور را وادار می سازد تا جھت تثبيت دستاورد اقتصاد برتر جھان بعد از امپريا
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ھای سياسی برخاسته از آن موقعيت اقتصادی، به جای دخالت غير علنی و از پشت ديگران حرکت کردن، خود پای 

نی اش را اعالم پيش گذاشته در امور جھانی و منطقه ئی به خصوص آنچه در مرزھايش اتفاق می افتد، حضور عل

  .بدارد

مقامات چينی اين را به خوبی می دانند که برنامه ھای اولی شان يعنی از عقب ديگران و با مسؤوليت ديگران امور را 

  . دنًديگر زمان آن رسيده است تا مستقيما وارد مناسبات بگردو به پيش راندن، جواب مثبتش را داده 

اد نفوس مسلمانان در چين و محل اسکان آنھا چيزی نيست که برای و در کل تعد" سنکيانگ" ھرچند منطقۀ -*

امپرياليزم جھانی و ارتجاع منطقه به مثابۀ متحد ھميشگی اش، امکان درد سر سازی جدی را برای بيجينگ به وجود 

 ساالر ، دانگ ی، اويغور، قزاق ، تاتار ، ازبک ،ئ خو"مسلمانان در چين که در کل متشکل از ده قوم چه . آورده بتواند

، از لحاظ جمعيتی با دست و دلباز ترين احصائيه ھا به گفتۀ دولت چين حدود  ھستند"جيانگ ، بائوآن ، قرقيز و تاجيک

 ميليون نفر ۵٠ حدود -  بخوانيد عوامل امپرياليزم- " جھان اسالم"و به استناد گفته ھای تخمينی به اصطالح   ميليون٢۴

  ميليون نفر را نشان می دھد، کمتر از ١۴٠٠ در حدود کلی چين که اينک رقمی می باشد، با در نظرداشت نفوس

  .درصد کل نفوس می باشد٢

 نفوس را دارند، چنان با چينی ھا و حاکميت موجود بيجينگ ينھا که در بين اقوام دھگانه بيشتر" خوئی"از اين جمع 

مال امام "مسجد را به آنھا داده و در تمام مساجد آنھا عجين شده اند، که بيجينگ نه تنھا اجازۀ ساختمان ده ھا ھزار 

ًرا نيز با خوددارند، مطلقا در کنار دولت ايستاده به " مسلمان خوب"امور دينی را به پيش می برد، بلکه لقب " دولتی

 اجازۀ به ،رکزیھا جای باز نموده، خارج از ارادۀ دولت م" اويغور"که در بين و وھابيت يگانه پايگاه اخوان بين المللی 

  .زندگی آرام خويش را نخواھند دادزدن ھم 

با در نظر داشت اين واقعيت، موجوديت اقليت بس ناچيز مسلمان ضد بيجينگ، خالف انواع و تعداد مسلمانان در 

تی د، با آن که در کل نمی تواند کمترين تشويش امنيند برای آن کشور دردساز باشنفدراسيون روسيه که ھميشه می توان

 برای تمام چين به حساب بيايد و اگر گاھگاھی از جانب بيجينگ و يا ھم امپرياليزم برخی فعاليت ھای خرابکارانۀ اسالم

سياسی در آنجا انعکاس می يابد می بايد متوجه بود که از ھر دو جانب روی اغراض جداگانه، يکی به منظور تشديد 

سرکوب و آن ديگری ضعف حريف را نشان دادن، بزرگنمائی می گردد؛ برای بيجينگ در ھمان سطح نيز در صورت 

چين در دخالت علنی در امور افغانستان و به اصطالح لذا يکی ديگر از انگيزه ھای دولت . امکان قابل تحمل نمی باشد

حل مناقشات پاکستان و افغانستان، از طريق نقطۀ پايان گذاشتن بر فعاليتھای استخباراتی امپرياليزم در قالب اسالم 

ه ھاست، که بدان دل بست" اويغور"، پايان بخشيدن به آن سلسله فعاليت ھای دخالتگرانۀ غرب در بين "داعش"سياسی 

  .اند

 با آن که در ايجاد جادۀ ابريشم جديد با در نظرداشت آن که خط اصلی از شمال افغانستان عبور می نمايد و در نتيجه -*

افغانستان از آن بابت ارزش قرون و ھزاره ھای قبل را دارا نيست، مگر از آن جائی که جادۀ ابريشم، بدون جذب 

شد، بيجينگ مصمم است، جھت تحقق اھداف ستراتيژيکش در مسألۀ جادۀ توليدات نيم قارۀ ھند، چيزی ناقصی خواھد 

ابريشم، با حل منازعات بين افغانستان و پاکستان، در واقع برخی مشکالتی را که در قسمت گسترش آن جادۀ چند صد 

  .د از ميان بردار،ميلياردی وجود دارد

ريکا در افغانستان، گفته می توانيم تمام طنابھا و رشته  از آن جائی که چينی ھا خود در ايجاد وضعيت جديد برای ام-*

اين که  - ھا را در دست داشتند و بدون آن که کسی شکی بر آنھا ببرد، قدم به قدم امريکا را در محاصره قرار داده اند
 نمی خواست  انسان خوبی بود ووی نيروھای امريکائی را از افغانستان بيرون نمود بدان خاطر نبود که گويا "اوباما"
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بود، يعنی " تمام عيار" نيز در کشتار انسان يک امريکائی نامبردهخون افغانھا را بريزاند، عکس آن تجربه نشان داد که 
 "ارگاسم"به کسی که نه تنھا دستش حين ريختن خون نلرزد، بلکه از ريختن آن لذت برده، برای تکميل لذت و رسيدن 

سازد، بلکه علت بيرون نمودن قوايش از افغانستان درک ھمين حقيقت بود که شتری جاری ي، بايد خون بريختن خون
 محاصره ھستند تا بار ديگر و اينبار به بھای خون ميليونھا افغان، قۀرقبايش برايش دام گذاشته و در صدد تکميل حل

ی می دانند که امپرياليزم  اين را به خوب- شکست ويتنام را بر ارتش تا دندان مسلح امپرياليزم تکرار نمايندافتضاح 

جنايتگستر امريکا دير يا زود، در مقابل ارادۀ آزاديخواھانۀ مردم ما مقاومت شان را از دست داده، مجبور به فرار 

جای پائی . خواھند شد، چنين دخالت ھائی در واقع فراھم سازی جای پای، برای بعد از امريکا می تواند به حساب بيايد

  . کشور ما به وسيلۀ اژدھای سيری ناپذير زرد به غارت خواھد رفتکه تمام منابع مادی

 چينی ھا به خوبی می دانند، که افغانستان برای امريکا با در نظرداشت مصارفی که در آن نموده اند و با در -*

نی ھا در نظرداشت منابع سرشار و غنی طبيعی در آن، از چه ارزشی برخوردار است، لذا يکی از علل مداخلۀ علنی چي

امور افغانستان، می تواند انگشت گذاردن بر ناخن افگار امپرياليزم امريکا به غرض امتياز گيری از وی در جای 

  .بدان معنا که افغانستان در ازای بحيرۀ جنوب چين در ترازوی معامله قرار بگيرند. ًديگری مثال بحيرۀ جنوب چين باشد

ر افغانستان که نه تنھا با خود چين مشکالت جدی دارد بلکه با چماق سياسی نفوذ روز افزون ھند دجلو گيری از  -* 

اش در امور کشور ھای به اصطالح اسالمی يعنی پاکستان نيز تقابل خونين دارد، عامل ديگريست که چين را وادار می 

  .ًسازد تا خود مستقيما در مناسبات افغانستان به صورت علنی اظھار وجود نمايد

ًق تذکار يافت، اھداف و خواستھائی بود که مستقيما به دولت چين تعلق می گرفت، اما حرکت چين محدود به آنچه در فو

  :تأمين خواستھای خودش نشده، بلکه انگيزه ھای متحدين را نيز نمايندگی می کند، چانچه

دارد تا از منافع آن پيمان در نه تنھا مکلفيت " شانگھای" چين به مثابۀ يکی از بنيان گذاران و ارکان اصلی پيمان -*

امور منطقه صيانت نمايد، بلکه به مثابۀ متحد ستراتيژيک روسيه و کشور ھای آسيای ميانه نا گزير است به ارتباط 

خود و متحدينش وارد عمل شود، به نفع قضايای منطقه بی تفاوت نمانده مجدانه در جھت کنترول و رھبری آن قضايا به 

کار و علنی در امور افغانستان و نقش ميانجی بين افغانستان و پاکستان گرفتن، می تواند به ھمين اساس دخالت آش

  .منظور تأمين خواستھای امنيتی و اقتصادی آن کشور ھا باشد

 اين را می دانيم که پاکستان از دھه ھا بدين سو به مثابۀ متحد ستراتيژيک چين عمل نموده، حتا در آن جای ھائی که -*

اين را . در صحنه بوده است از رسيدن بدان کوتاه بوده، پاکستان در حد توانائی به مثابۀ دست دراز آن کشور دست چين

ھم می دانيم که پاکستان از مدتی بدين سو، سخت زير فشار قدرت ھای رقيب چين به خاطر سياست ھای تروريست 

ک ھا محروم گردد، بلکه با اتخاذ سياست ھای  نه تنھا از کسب تمام کمتا قرار داشته، چيزی نمانده است شپرور

  .مجازات گرانه از جانب غرب، در بستر مرگ قرار گيرد

با حرکت از اين منظر، می توان حکم نمود که دخالت آشکار چين در امور افغانستان و پاکستان و ميانجيگری بين آنھا، 

نافع پاکستان و نجات آن کشور از زير فشار ھای  مردم ما باشد، در جھت حفظ میحياتمنافع بيشتر از آن که متضمن 

  .سياسی و اقتصادی شرکای غربی آن می باشد

  ادامه دارد

  

  

 


