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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ اگست ٠٨
  

  توافقنامۀ چھار جانبه
  

افغانستان، پاکستان، چين و "در جريان ھفته ای که گذشت، رسانه ھای داخل کشور اعالم داشتند که بين کشور ھای

با آن که رسانه ھا متن توافقنامه و جزئيات آن را منتشر نساختند، به . يک توافقنامۀ امنيتی به امضاء  رسيد" نتاجکستا

  :ھمين اندازه اکتفاء نمودند تا بنويسند

توافقنامه در کل عليه ھراس افگنی تنظيم يافته، مبادلۀ اطالعات استخباراتی بين کشور ھای امضاء کننده را تضمين می 

  - نقل به مفھوم- .نمايد

از آن جائی که اين توافقنامه چه از لحاظ ترکيب کشور ھا، چه از لحاظ موقعيت و نقش ھمان کشور ھا و چه ھم از لحاظ 

زمان انعقاد و سرعتی که جھت انعقاد توافقنامه به خرج داده شده، برايم تا حدودی غير عادی به نظر آمد، آنچه را در 

؛ به مانند ھميشه بايد بگويم که از ھر نوع پيشنھاد اصالحی و تکميلی راجع   ميان می گذارمزمينه می انديشم با شما در

  .به بحث استقبال نموده، دستان منتقدان را صميمانه می فشارم

از آن جائی که در اين توافقنامه چھار کشور عضويت دارند، به اجازۀ شما خوانندگان عزيز، نخست به ھر يک از 

  :کننده نظری انداخته، آنگاه بحث را ادامه خواھيم دادکشور ھای شرکت 

 در اينجا آگاھانه به اين بحث وارد نمی شويم که -. افغانستان استدارد،  نخستين کشوری که در اين توافقنامه حضور-١

حضور ادارۀ ھر چند  -می تواند به نام افغانستان چيزی را امضاء نمايدحق دارد و تا چه حدی " ادارۀ مستعمراتی کابل"

مستعمراتی کابل در مجالس عقد پيمانھا، معاھدات و توافقنامه ھا، آن قدر عادی و پيش پا افتاده شده که نبايد زياد جدی 

گرفته شود، چه اين رژيم ھمان روسپی را مانند است، که با دامن باال آنھم بر روی صورتش دراز کشيده، مشتريان می 

 خود زحمت برداشتن دامن از صورت و نگاه کردن به چھرۀ طرف مقابل را بدھد، با روند و می آيند، بدون آن که به

آنھم، از آنجائی که در کليت آن از يک سو علت و انگيزۀ انعقاد چنين توافقنامه ای، آنچه در افغانستان می گذرد، می 

 رسمی و علنی وارد مسايل به صورت" جمھوری خلق چين"باشد و از طرف ديگر اين اولين بار است که  به اصطالح 

  :امنيتی افغانستان می گردد، حضور افغانستان در عقد چنين توافقنامه ای، از جھات آتی اھميت می يابد

 تا جائی که از تعقيب روند قضايا بر می آيد، اساسی ترين عامل در انعقاد اين توافقنامه، اوضاع ناآرام افغانستان در -

که با ھزار " داعش"و " طالب"تعمراتی کابل در واليات بدخشان و تخار در مقابله عليه کل و شکست ھای پيھم ادارۀ مس
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ويک رشته به ھمديگر ممزوج بوده روز تا روز بر توسعۀ قدرت و ساحۀ نفوذ جغرافيائی و انسانی شان به آن واليات 

  .می افزايند، می باشد

تحت اشغال و فاقد صالحيت در تعيين سياست داخلی و  اين را می دانيم که افغانستان از لحاظ سياسی کشوريست -

  .سياست خارجی

 بر ھمين مبنا می توان حکم نمود که رفتن ادارۀ مستعمراتی پای عقد چنين توافقنامه ھائی، به دستور و صالحديد، -

  .غالگران امپرياليستی به ويژه امپرياليزم جنايت گستر امريکا می باشداش

ا ادارۀ مستعمراتی کابل را به انجام چنين امری توظيف می نمايد، بايد از خود پرسيد، که چه  وقتی امپرياليزم امريک-

  می خواھد؟ 

   آيا می خواھد، پای چين را از لحاظ امنيتی به قضايای افغانستان داخل نمايد؟-

   آيا می خواھد به اين طريق دامی را سر راه دولت چين قرار دھد؟-

 - ر اطالع از برنامه ھای دفاعی چينائی ھا که می بايد در زمانش عليه حضور داعش در منطقه  آيا اين کار را به منظو-

نسوی مرز ھای آ انجام می دھد و يا بدين وسيله می خواھد عرصۀ فعاليت داعش را در -بخوانيد پياده نظام ناتو

  افغانستان نيز گسترش دھد؟

 نظامی چين، وقتی -ند، که ھر کشوری آنھم درقد و اندام اقتصادی مگر امپرياليزم جنايتگستر امريکا اين را نمی دا-

  پايش به جائی کشيده می شود، در نھايت خواستار سھم خود خواھد شد؟ 

 دولت پاکستان که از بدو پيدايش تا اکنون به مثابۀ يک غدۀ سرطانی در منطقه عمل نموده، می دانيم در عين حالی که -٢

نيز دارای روابط " جمھوری خلق چين"ا جھت تحقق اھداف امپرياليستی اش می باشد، با دست دراز امپرياليزم امريک

. می باشد" ھم از توبره و ھم از آخور"ستراتيژيک اقتصادی، سياسی و نظامی بوده، در تمام اين ادوار مصداق کامل 

در کنار دريافت ميليارد ھا دالر بھره مند شدن از کمک ھای سرشار امپرياليزم جنايتگستر امريکا، يعنی در عين حال 

کمک از چين، وقتی پای رقابت با حريفش در منطقه يعنی ھند در ميان باشد، می توان گفت اتکايش به چين تا آنجا 

  .افزايش می يابد، که اگر باالتر از اتکايش به مجموع غرب نباشد، به يقين کمتر از آن ھم نخواھد بود

ت دراز امپرياليزم جنايتگستر امريکا در منطقه است و از طرف ديگر، در برخی دسسو حال چنين کشوری که از يک 

موارد بقايش را مرھون کمکھای بيدريغ چين می باشد و از ھمه مھمتر يکی از اساسی ترين زھدان ھای پرورش و به 

 می داند که تمام آنچه در آوردن تروريزم اسالمی به شکل اخوانی، سلفی، طالبی و داعشی می باشد و با اين که خود دنيا

منطقه از ناحيۀ تروريزم اسالمی می گذرد، ھمه منبعث از سياست ھای خودش می باشد که به نمايندگی از اھداف دراز 

مدت امپرياليزم به آن عمل می نمايد، بازھم چنين توافقنامه ای را امضاء می کند، نمی تواند نکات آتی را در خود 

  :نداشته باشد

توافقنامه، می خواھد به تمام طرفين درگير در منطقه و خارج از آن اعالم بدارد که دولت پاکستان در تقابل  با عقد -

، نه تنھا ھيچ پيوندی با آنھا ندارد، بلکه در عمل جھت سرکوب و نابودی خونين با داعش و تروريزم اسالمی قرار داشته

  .آنھا از ھيچ مساعدتی دريغ نمی ورزد

ھستند، اعالم " پيمان دفاعی شانکھای"ن توفقنامه ای به چين و تاجکستان که ھر دو از اعضای اصلی  با امضای چني-

  . بدارد که در وقايع احتمالی آينده، ھيچ دخالتی ندارد

به ميان می آيد، بتواند به استناد سوابق " پيمان دفاعی شانکھای" بدان وسيله، وقتی رسميت يافتن عضويت ھند به -

  . از طريق ھمين توافقنامه، نظر مثبت آنھا را به طرف خود جلب نمايدھمکاری اش
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 ه شايد از ھمه مھمتر، بابرخورداری از مبادلۀ اطالعات استخباراتی، اين فرصت را به دست آورد، تا سر ھمه کال-

  .گذاشته، افراد و نيروھای وفادار به خودش را از زير ضربات احتمالی آنھا نجات دھد

ار خود ساخته، بدان وسيله دنين ھمکاری ھائی، گذشته از نمايش خوشخدمتی به چين، تاجکستان را منت  از طريق چ-

  .به زعم خودش، عقبگاه ستراتيژيک تخيلی اش را از مرز ھای افغانستان نيز فراتر ببرد

 ماحصل تضاد ھای درونی ادارۀ "توافقنامۀ امنيتی و استخباراتی" به معلوماتی دست يابد، که با افتضاح عقد -

  .زير چتر حمايتی خويش قرار دھدرا مستعمراتی کابل، از آن محروم شده و نمی توانست مزدورانش 

 بعد از -١۶٠ الی ١٢٠-  چين که در درازنای تاريخ ھمسايه داری، به جز يک مقطع کوتاه تاريخی در عصر کنيشکا -٣

 تن ۴٠٠چين و آوردن " آمور"از دريای " کنيشکا"ل خونين داشته و با عبور ميالد که با سرزمين کنونی افغانستان تقاب

به داخل قلمروش، نه تنھا ديگر ھيچ گاھی درگيری نظامی با ما " يرغمل"از شاھزادگان و اشرافزادگان چينی به مثابۀ 

ف افغانستان، نمونۀ  با قبول پيشنھاد ھای طر١٩۶۵ الی ١٩۶٣حدی بين سالھای رنداشته، بلکه حين عالمت گذاری س

برجسته ای از حسن ھمجواری را بين کشور ھای ھمسايه بدون درنظرداشت توانمندی ھای رزمی و اقتصادی طرفين، 

 زير نامزات رشد سرمايه داری در آن کشور اثبت کتيبۀ خارائين تاريخ نمود، از اواسط دھۀ ھفتاد به بعد، به مو

 که در سياست ھای داخلی اش، خالف منافع عليای خلق چين و استحکام ، به ھمان سانی" رشته۴مدرنيزاسيون در "

ساختمان سوسياليزم در آن کشور عمل نمود، در سياست خارجی اش نسبت به افغانستان، تغييرات فاحشی را به وجود 

تان به ويژه آورده، از طريق پاکستان تا توانست ازدر رقابت با حريفش سوسيال امپرياليزم شوروی، عليه خلق افغانس

  .جنايتی دريغ ننمودھيچ  از ،"مائوتسه دون"نيروھای وفادار به انديشۀ 

، از ھر لحاظ به مثابۀ يکی از بازيگران اصلی منطقه ئی و "توافقنامۀ چھار جانبه"اين کشور که در بين امضاء کنندگان 

 تخار، با چنين سراسيمگی  و عجله جھانی می تواند وارد ميدان شود، وقتی بعد تحوالت اخير در واليت بدخشان و

تھيه و به امضای " ارومچی"خالف تمام سنت ھای دپلوماتيک در آن کشور، توافقنامه را به ميزبانی خودش در شھر 

  :ديگران نيز می رساند، از نظر من نمی تواند نکات آتی را در آن نا ديده گرفت

د از امپرياليزم امريکا و يا ھم در کنار آن و به مثابۀ يکی از  چين به مثابۀ يکی از دو قدرت بزرگ اقتصادی جھان بع-

به امپرياليزم  با ھزار و يک رشته ھا حاکمۀ آناتی که طبقھائ، وقتی با کشور"پيمان دفاعی شانکھای"محور ھای اصلی 

ارش، به صورت علنی و وابستگی در حد انقياد دارند، توافقنامه ای را به امضاء می رساند به نيکوئی می داند که با اينک

  مستقيم در قلمرو نفوذ طرف مقابل داخل می شود

 چين که در جريان چھار دھۀ اخير تمام مداخالتش را در افغانستان، از طريق پاکستان انجام داده و کمتر ضرورت و -

ی در حال رخدادن نياز آن را احساس نموده، تا خود به صورت مستقيم وارد صحنه شود، اينک می بايد مسايل با اھميت

  .باشد، که خود وارد صحنه می گردد

يعنی از مخالفان ادارۀ مستعمراتی " طالب"ميزبان  نمايندگان "  جانبه۴توافقنامۀ " در حالی که دو ھفته قبل از امضای -

ارائه گذشت، به کسی کوچکترين معلوماتی " چه"کابل بود و بدون آن که ھيچ يک از طرفين راجع به اين که در آنجا 

 استخباراتی امضاء -که ادارۀ مستعمراتی کابل باشد، توفقنامۀ امنيتی" طالب"دارند، می آيد با طرف ديگر يعنی مخالف 

اورد به يکی از طرفين دروغ می بييعنی يا بدون آن که بر روی خود . می نمايد، نمی تواند از چند حالت خارج باشد

در حد معين و برای کار خاصی با ھم نزديک ساخته و نمی خواھد در را آنھا گويد و کاله سرش می گذارد، و يا اين که 

  .زمينه معلومات دھد
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و امضای توافقانامۀ امنيتی چھار جانبه، ھرچند يکی از اعضای " پيمان دفاعی شانکھای"تعھد اين کشور در قبال  -

آن پيمان را نيز به صورت مستقيم در است، خواه ناخواه در تکامل اوضاع پای " پيمان شانکھای"امه عضو نتوافق

تحوالت افغانستان باز می نمايد، امری که به احتمال قريب به يقين از طرف امپرياليزم جنايتگستر امريکا، به آسانی 

  .مورد قبول قرار نخواھد گرفت

ر نموده تا از موضع در منطقه چنان جدی است که چين را با تمام قدرتش وادا" داعش"ً آيا واقعا خطر پيدايش و رشد -

عالج واقعه قبل از وقوع به قضيه نگريسته و امضای چنين توافقنامه ای را کارگردانی نموده است و يا اين که می 

خواھد به قدرت رقيب در افغانستان، يعنی به امپرياليزم امريکا بفھماند که اگر بيشتر از اين به تحريکاتش در بحيرۀ 

را در زير پايش در افغانستان به لرزه در خواھد آورد و تمام اين امضاء ھا استفادۀ جنوب چين، ادامه دھد، زمين 

  ابزاری از ادارۀ مستعمراتی کابل جھت دادن ھوشدارباش به امپرياليزم امريکا است؟

 ھر چند تاجکستان با حدود و ثغور فعلی و ساختمان اداری کنونی اش يک کشور جديد الوالده است، مگر در ھيأت -۴

 آن عده از ھا و نام ھای مختلف با کشور ما روابط تاريخی پارينه داشته، گذشته از نزديکی نژادی، مذھبی و زبانی بين

 زندگی می نمايند، در درازنای تاريخ بارھا اتفاق افتاده که ھر دو طرف از مرکزيت  تاجکستانکه در ھمسايگی مردم ما

 استخباراتی نمی تواند، از تأثير -  تا سرحد امضای توافقنامۀ امنيتی ورودش در اوضاع کنونی. واحدی اداره شده اند

  :ل آتی، بيرون بماندامعو

با ساير کشور ھای آسيای ميانه و روسھا در ارتباط " پيمان دفاعی شانکھای" گذشته از آن که از طريق عضويت در -

ت مرزھايش در جنوب يعنی با اظنای آن، حفاست، توافقات جداگانه ای که با امپرياليزم روس منعقد نموده و بر مب

 دوش قوای روسی محول نموده، گذشته از آن که نمی تواند به تنھائی چنين تصميم مھمی را اتخاذ نمايد، رافغانستان را ب

ھرگاه موجوديت روسھا در منطقه ناديده گرفته شود، خودش می داند که برای يک ماه نمی تواند حاکميت کنونی را 

  .دادامه دھ

 از نکتۀ قبلی می توان استنباط نمود که ورود تاجکستان به اين ميدان، با اجازه و چه بسا به دستور روسھا صورت -

  .گرفته باشد

 اگر چنين باشد بايد بپذيريم که روسھا يا می خواھند به مانند چينائی ھا به اين وسيله به امريکائی ھا پيامی ارسال دارند -

ًری از جھان امتيازی طلب نمايند، و يا اين که واقعا می خواھند بعد از خروج شان از دروازه، اين و از آنھا در جای ديگ

  .بار از کلکين داخل شده اھداف شان را با سرعت بيشتر تعقيب نمايند

****  

ه با سرعت  توافقنامه آمد، اکنون ديده می توانيم که اين توافقنامه کبا در نظرداشت نکاتی که راجع به ھر چھار طرف

  و ھمتايان نظامی آنھا به امضاء رسيد، نمی - رؤسای ستاد ارتش- ھا"لوی درستيز"غير قابل باوری آنھم به وسيلۀ 

اين که سرانجام اين توافقنامه به کجا خواھد کشيد، . تواند امر ناچيز و بی ارزشی تلقی شده، به سھولت از آن عبور نمود

 ورود عساکر يک قدرت بزرگ جھانی ديگر اين بار در وجود چينائی ھا، خواھيم ايا ما در ھمين عصر بارديگر شاھد

بود و يا اين که، سرانجام پاکستان وادار می شود تا از شرارت ھای آزمندانه و غير انسانی اش دست بردارد، امريست 

 .که در آينده روشن خواھد شد

 
 


