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حسین حیدری

مذاکرات سه جانبه همکاری های امنیتی و سرحدی
وزارت خارجه می گوید که نشست سه جانبه افغانستان ،پاکستان و چین روز شنبه آینده 2۴( ،قوس) در کابل
برگزار میشود و در این نشست وزیران هر سه کشور ،روی همکاری های امنیتی و سرحدات گفت وگو خواهند
کرد.
یک منبع معتبر از وزارت خارجه به روزنامه  8صبح میگوید که در این نشست هیأت کشورهای چین و پاکستان
در سطح وزیران خارجۀ شان اشتراک میکنند و یک توافقنامۀ همکاری های امنیتی و سرحدی میان افغانستان،
پاکستان و چین در قصر چهارچنار ارگ ریاست جمهوری در حضور رییس جمهور به امضا میرسد .این منبع
که نخواست نامش گرفته شود ،افزود" :نشست سه جانبه انکشاف بسیار خوبی میان سه کشور است ،مناسبات
سرحدی و تشویش های سرحدی که در خط دیورند میان افغانستان و پاکستان وجود دارد ،بسیار پیچیده است و
در این اواخر چین هم این گونه تشویش ها را دارد ،دولت افغانستان و چین در تالش مشترک میخواهند که از
بابت تهدید های امنیتی و سرحدی که متوجه شان است ،راه حلی پیدا بکنند و پاکستان را جز آن بسازند تا آن
کشور نیز در این رابطه احساس مسوولیت بکند".
منبع جزییات بیشتر در مورد محتوای این تفاهمنامه ارایه نکرد ،اما اعالم آمادگی حضور وزیر خارجه چین و
هیأت همراه شان را در این نشست مؤثر دانست و گفت که حضور سنگین چین در این نشست سبب شده است که
پاکستان تن به امضای این طور تفاهمنامه بدهد.
این منبع معتبر ابراز امیدواری کرد که پاکستان با تالش چین در مسایل امنیتی افغانستان ،پس از این صادقانه
کار خواهد کرد.
نشست سه جانبه افغانستان ،پاکستان و چین سال گذشته در شهر بیجنیگ چین برگزار شده بود .در این نشست،
وزیران خارجۀ چین ،افغانستان و پاکستان در بیجنیگ تالش کرده بودند مشکالت میان کابل و اسالم آباد کاسته
شود.
پاکستان در قبال مسایل کالن افغانستان تجدید نظر بکند.
در همین حال شماری از کارشناسان مسایل روابط بینالمللی میگویند که باید دولت پاکستان در قبال مسایل کالن
افغانستان تجدید نظر کند تا بحث مبارزه با تروریزم در منطقه و جهان موفقانه به پیش برود .عبدالقیوم سجادی
عضو ولسی جرگه و کارشناس روابط بینالمللی میگوید ،تا زمانی که در مواضع و دیدگاه های پاکستان در
رابطه به مسایل کالن افغانستان تغییر به وجود نیاید ،این نشستها صرفا ً یک مانور سیاسی دیپلماتیک و سیاسی
برای تبرئه کردن و توجیه سیاستهای کهنه جامعۀ پاکستان خواهد بود .آقای سجادی افزود که متأسفانه تا کنون
شماره  1از 2صفحه
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کدام تغییری در جهت گیریهای سیاسی پاکستان نسبت به مسایل افغانستان مشاهده نمیشود ،انتظار این است که
با طرح صلح ایاالت متحده امریکا ،اعمال فشارهای جدی از راه دیپلماتیک و مجاری معقول روی پاکستان وضع
گردد تا این که تغییری در موضع گیری و جهت گیری کالن پاکستان در قبایل مسایل افغانستان به وجود بیاید،
اگر این تغییر به وجود بیاید ،بحث کنترول سرحدات و مهار تروریزم در منطقه زیاد پیچیده و دشوار نخواهد
بود ،در صورتی که ارادۀ صادقانه و همکاری جدی برای این اقدام وجود داشته باشد.
برخالف امیدواریها از نقش و نفوذ چین بر پاکستان ،عبدالقیوم سجادی ،کارشناس مسایل روابط بینالمللی
میگوید" :خیلی خوشبینانه است که چین به صورت یک جانبه بتواند تغییر در موقف گیری و جبهه گیریهای
کالن پاکستان در قبال افغانستان ایجاد بکند ،نفوذ اقتصادی -سیاسی غرب و ایاالت متحده امریکا بر کشور پاکستان
قابل توجه است ،به هر حال اگر امریکا ارادۀ جدی در قبال تغییر موضع پاکستان در رابطه به مسایل کالن
افغانستان داشته باشد ،من فکر میکنم که این ارادۀ جدی امریکا باعث میشود که شریکان و رقیبان منطقوی شان
هم در ارتباط با تغییر موضع پاکستان در قبال افغانستان پیش قدم شوند و این تغییر را به عنوان دست آورد برای
خودشان نمایش بدهند".
این کارشناس مسایل روابط بینالمللی با توجه به نشست سه جانبه سال گذشته گفت که تا هنوز برخالف نشست
های پی هم سه جانبه ،چهارجانبه و چند جانبه که بین افغانستان و پاکستان صورت گرفته است ،هیچگونه تغییری
در استراتژی کالن پاکستان در قبال افغانستان مشاهده نشده است .ما امیدواریم که موقفگیری جدید امریکا و
تحوالت بینالمللی و منطقوی پاکستان را براین وادار بکند که موقف گذشتۀ خودشان را در قبال افغانستان تغییر
بدهد و به شکل صادقانه در بحث مبارزه با تروریزم که تهدید کالن برای ناامنی منطقه و باعث صدمات جدی
انسانی ،اجتماعی و اقتصادی کشورهای منطقه و جهان گردیده است ،قدم های مؤثر برداشته شود ،اگر این تغییر
به وجود بیاید ،من باور دارم که میتوان با یک همکاری سازنده بحث مبارزه با تروریزم را موفقانه به پیش برد.
چین از پاکستان حمایت خواهد کرد.
در همین حال لطیف آرش ،دیگر کارشناس مسایل روابط بینالمللی میگوید که در نشست سه جانبه افغانستان،
پاکستان و چین ،روی خط دیورند بحث بیشتر خواهد شد ،چون مردم افغانستان خط دیورند را از لحاظ حقوقی و
عملی به صورت رسمی نمی شناسند ،اما حکومت پاکستان تالش دارد که این خط به صورت رسمی از سوی
افغانها پذیرفته شود و همچنان مشکل سرحدی چین و هند هم در این نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت.
آقای آرش نقش چین را در این نشست به نفع پاکستان دانست و گفت که چینیها در منطقه تالش دارند که فشارهای
منطقه و امریکا بر پاکستان را بکاهند و با راه اندازی این گونه نشستها یک مانور منطقوی ایجاد کند ،چین در
مسایل کالن ،جانب پاکستان را خواهد گرفت .روابط ما با هند خوب است ،در حالی که چین و پاکستان رقیب هند
است.
لطیف آرش گفت که باید حکومت در این نشست از مظلوم نمایی پاکستان جلوگیری و آنها را وادار به همکاری
جدی در امور امنیتی بکند.
محور گفت وگوی نشست سهجانبه افغانستان ،پاکستان و چین امسال به همکاریهای امنیتی و سرحدی اختصاص
یافته است ،اما در نشست سه جانبه سال گذشته در چین روی اعتماد سیاسی متقابل ،توسعه همکاری و نزدیکی
روابط ،همکاریهای امنیتی و مبارزه با هراسافگنی اختصاص یافته بود.
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