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 همقدم

مناسبات چین و افغانستان طی یکی دو دهه اخیر  ارا   

های زیادی هم اه اوده است. اخشی ایرن   نشیب و ف از

ماهیررت و ف اینرر   ترروان ارره نوسررانات تفترراتی تا مرری

سرازی سیاسرت خراتچی چرین دت  برا  ایرن        تصمیم

نسبت داد و اخشی دیگ  تا ناشی از پیچیر یی  کشوت 

چغ افیای سیاسی افغانسرتان و ماادهره چنر ملیوهی    

مستت  دت آن دانست. اما اا خر و  تر تیلی سیاسرت    

اه سوی سیاست خاتچی « دیپلماسی خلو »چین از 

و اا فاا  ش ن سیاسرت ایرن کشروت دت    « ت  چسوتانه»

یر ات دت  هرا دت مروتد تغی   زنری   با  افغانستان ، یمانه

شر ه اسرت.    سیاست چین نسبت اه افغانستان ایشت  

چین که سااق ا  این تویک دی محتاطانره نسربت اره    

و عمر ه تم کر     ههای دتیی  دت افغانستان داشت ط ف

خود ا ای همکراتی دت مرکاک ات حرلف افغانسرتان تا     

هرای چیاتچانبره    توی پاکستان و مرکاک ات همکراتی  

تویکر د اسرت. نمرود    یکاشت، دت حا  تغیی  ایرن   می

چانبه مسکو  توان دت اچالس سه عینی این تحو  تا می

)توسیه، چین و پاکستان( دت خصوص مکاک ات حرلف  

هرای   مرکاک ات همکراتی  چاتچوب افغانستان خات  از 

چیاتچانبه دانست که یکبات ا ون حضوت این کشروت و  

سررپب اررا دعرروت از  افغانسررتان و سررای  اررازیگ ان    

و  دت این کشوت از چملره هنر ، ایر ان   ای دتیی   منطقه

پنج کشوت آسیای میانره ا یر ات شر . نوشرتات حا ر       

تالش داتد تا اه ا تسی تغیی  تویک د چین نسبت اره  

 شر اکت تاهبر دی  مکاک ات حلف افغانستان و چ ایری  

چین و توسیه دت اازی ار ت  دتییر  دت ایرن کشروت     

 اپ دازد.  

 تالش چیی  رر بیاعتیریر ربابیو  یور بیا     

 باعیگران ررگیر رر ربند مذاکرات صلح

  ت مسلم آن است که هسته احلی سیاسرت خراتچی   

ده . تحقق این  ی ا تصادی تشکیل می چین تا توساه

نیازمنر  محریا امنیتری ااتبرات اره       تاهب دیانتخاب 

ی ا تصرادی   عنوان شر   زز  ار ای پیشرب د توسراه    

هرای امنیتری چرین دت  برا       است. انراا این دد دره  

سایگان خود دت آسیای م کر ی و چنروب آسریا از    هم

اسیاتی چیات مکمل ااااد ا تصادی توااا این کشروت  

اررا آنیاسررت. چررین ترراکنون ارر  مبنررای همررین ت کرر  

هرای چنلراهی دت    ها و ح کت یی ی از مو ع تاهب دی
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ی ایی و حرب  و   اح ان افغانستان احت از ک ده و ت تیج

اسرت و ارا ترالش    احتیا  تا چ اغ تاه خود  ر ات داده  

ا ای ا   اتی تبات دت افغانسرتان اره دنبرا  پیشرب د     

دت ایرن  منافع ا تصادی و امنیتری خرود اروده اسرت.     

، چین همواته اا دو نگ انی عم ه توا و اوده کره  تاستا

 سازان سیاسی چین از اح ان تصمیم تاهب دیدتک ا  

هررا دت  نرراامنی -1: یررکات ارروده اسررت افغانسررتان ترر تی 

افغانستان و نگ انی از ت تی  آن ا  امنیت داخلی چرین  

حضروت النر      -2اه خصوص دت منطقه سین کیانگ؛ 

م ت ام یکا دت منطقه پی امونی چین اه عنوان اخشی 

اناا این، و ایت  از تاهب د این کشوت ا ای میات چین.

امنیتی افغانستان اه ش ت ا ای چرین نگر ان کننر ه    

طوت مستقیم و اا مشراتکت   ها اه است و طی این سا 

هررای  اررا پاکسررتان و ام یکررا )مررکاک ات همکرراتی    

چیاتچانبه( دت حا  ی تگو ارا تهبر ان طاهبران اروده     

ه است. اما این مرکاک ات اره نتیلره ملموسری ن سری      

. همچنین اعتماد چین اه توانایی پاکستان ار ای  است

چلویی ی از حمرالت ت وتیسرتی  ر منافع چرین دت     

پاکسررتان  ؛ چرر ا کرره یافترره اسررت افغانسررتان کرراه 

اش دت تااطره ارا    ات کالن تاهبر دی تاچایی که مالحظ

افغانستان از چمله م ز دیوتن  و ماادهه   تت اا هنر   

نشرینی دت   شود. عقب آسیب نبین ، واتد اازی چین می

نقطه  را ی   از این مالحظات کالن تاهب دی ه  یک

ترالش   ا ای پاکستان خواه  اود و اه همین منظوت دت

است تا توازن تااطه تا اا چین ح ظ کر ده، طاهبران تا   

کامل دت اختیات چین   ات ن هر  ترا ار ین وسریله دت     

هررای  ف اینرر  حررلف افغانسررتان اهرر   فشررات و انتخرراب

این ش ایا چین تا اه تاهب دی خود تا از دست ن ه . 

هرای ایشرت     تا اا طر ف ک ده است این سمت ه ایت 

زچمله توسیه اه دهیرل اشرت اک   دتیی  دت افغانستان ا

منافع نشان -م   تی ی همکاتی کن . و تی ی  منافع 

دهرر  کرره تی یرر های امنیترری و منررافع سیاسرری  مرری

سیه و چرین دت افغانسرتان   مشت ک موچب ن دیکی تو

 ش ه است.

های کالن سیستمی مؤثر رر شیراکت   پویش

 راهبرری چی  ب ربسیه

اهمللری دهره اخیر ، شر اکت      اا توچه اه تحوزت ارین 

تاهبرر دی چررین و توسرریه دت تونرر  مررکاک ات حررلف  

چ خره  ماحصل ت اخل همچنین توان  تا میافغانستان 

ای  ر تت دت شر ایا    چیانی  ر تت و چ خره منطقره   

اهملرل دت   شکنن یی اهگوی نظم سیاسی سیاست ارین 

. دت چ خره چیرانی  ر تت، حرحنه     دانستدوته یکات 

ارره حررحنه عملیرراتی   سیاسرری افغانسررتان تبرر یل   

هرای اسرت اتکیک ارین آنیرا      های ا ت  و ت اات   تت

ش ه است. از آنلا که ام یکا دت ش ایا کنونی از نظرم  

هکمونیک فاحله ی فته و از می ان  ر تت نسربی او ارا    

وچود ا تر ی فالری کاسرته شر ه، فضرای کنشرگ ی       

ایشت ی تا اه دو   تت چاهشگ  چین و توسریه ار ای   

واعرر  اررازی مطلرروب ام یکررا و  ارره چرراه  کشرری ن 

هرا و   سرازی  سامان هی اهگوی نظرم ار  مبنرای  اعر ه    

امرا مارادزت   آنیا داده اسرت.   موتدنظ های  نیادسازی

 رر تت دت حررحنه سیاسرری افغانسررتان ارره تنیررایی دت 

هرای   چاتچوب منطق اازی   تت و ت اات میان   تت

ای و  منطقره شرود، الکره ارازیگ ان     ا ت  تا یف نمری 

همچرون  چه اازیگ ان همنوا ارا نظرم حراکم     ،ف وملی

 انن و چه اازیگ ان ناتا ی همدوهت م ک ی افغانستان 

ف املرری داعرر  و میرر ان طاهبرران و همچنررین اررازیگ  

میرم   ینقشر  ،های ا ت  اتتبا  این اازیگ ان اا   تت

ارازیگ ان دتییر  دت احر ان     پوی  ماادزت   تتدت 

پکی ی چرین و   آسیباه عباتت دیگ ، افغانستان داتد. 

توسرریه از حضرروت الن مرر ت ام یکررا دت افغانسررتان و  
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دت هرای داعر     فااهیتادتاک تی ی  از ناحیه اف ای  

ی آن ارره م زهررای داخررل خرراک افغانسررتان و تسرر   

نی وهرای  س زمینی آنیرا اره عنروان اار اتی از سروی      

ار ای مر ی یت نظرم    اهمللری اره تهبر ی ام یکرا      این

تاهب دی چرین و توسریه   هماهنگی موا ع ، اه موچود

چیرت تغییر    سازی دت ا اا  ائتالف در ب   موازنها ای 

دت ایرن  کمرک کر ده اسرت.    نقا  ه ف تاهب دی آنیا 

ارات   اما این طاهبانتاستا، اا ات تاهب دی چین و توسیه، 

نه اه عنوان یک ی وه اف اطی مکهبی، الکه اره عنروان   

یک نی وی سیاسی فارا  داخلری دت حرحنه سیاسری     

اناا این، اا وچود اینکره طاهبران   ستان اوده است. افغان

تبراتی دت   اه دهیل پتانسیل اازی آن ار ای ایلراد اری   

کنر ، وهری تنیرا     منطقه تی ی ات  اال توچیی ای ا می

نی ویی است که اه دهیل تاات رات چر ی ارا داعر      

   انلا  ده . یخوااه توان  این کات تا  می

صیلح  مستقل چی  رر ربنید  راهبرری باعی 

 افغانستان

منافع -م   تی ی و  های کالن سیستمی پوی  چه ی

اه هماهنگی موا ع و ش اکت تاهب دی چین و توسیه 

ارا  دت  اهب مکاک ات مشوتتی مسکو انلامیر ه اسرت،   

نروعی مناسربات مر ی یت    دت ش ایا فالری  این حا ، 

چرین   .خروتد  اه چشم مری های ا ت   ش ه این   تت

مشت ک امنیتری دت همکراتی   تدم تی ی  و منافع  علی

اا توسریه، سیاسرتی مسرتقل تا دت افغانسرتان دنبرا       

کن ، چ اکه هنوز احث مکاک ات چیاتچانبه تا تهرا   می

خواه  متیم اره عر   همکراتی دت     نمیو  نک ده است

ارر ای چررین تبررات نسرربی دت  مررکاک ات حررلف شررود.

همسایگی ف حتی ا ای تسی یی اه تی ی ات داخلری  

ت اا آن توار و اسرت و نیر  ف حرتی     است که این کشو

ا ای دستیاای اه منااع ا تصادی افغانستان و پیگیر ی  

خواهر    سیاست توساه د ای چین اسرت. چرین نمری   

افغانستان اه محلی ا ای ت اات چین اا ام یکا تبر یل  

توان  از م یت حضوت ام یکرا دت   شود، اه ویکه اینکه می

دتییر ی و  افغانستان ار ای انحر اف توچره ام یکرا از     

سیا اه چنوب و د ب آسیا ای ه اب د آمنازعه دت ش ق 

هرای  اراز    که دست این کشوت تا ا ای پیشب د ا نامه

یکتد. اناا این، چین اازی متاادهی تا این توسیه و  می

تر ی تا   ا د، وهی توسیه اازی پیچی ه ام یکا اه چلو می

دت محروت  ها دو محروت داتد:   کن . اازی توس دنبا  می

های ت وتیستی  نگ انی از تی ی  ی وهست که همان نخ

و تادیکا  از چمله داع  ا ای منافع توسیه و تسر ی  

امرا  اا چین هم استاسرت.   ،استآن اه آسیای م ک ی 

تون  توسیه ممکن است اا مشاتکت دت دت محوت دو ، 

اه ححنه تسویه حسراب  ، این کشوت تا حلف افغانستان

کره طری آن تمایرل داتد     کن تب یل  اا ام یکاسیاسی 

تهب ان د ب و از چمله ام یکا تا دت ااتالق افغانسرتان  

و  تاوان چنگ اا شوتوی تا ا هنر  هم ی فتات ابین  تا 

اه   سیاسری مناسرب ار ای تغییر  نقرا  هر ف       هم 

اح ان سوتیه و اوک این تحوزت احتماهی تاهب دی دت 

انراا این، ار خالف چرین کره     تا ا ای خود ح ظ کن . 

فصرل و اره نتیلره     و ف آن ایشت  متمایل اره حرل  ه 

تسی ن تون  حلف افغانستان است، توسریه ایشرت  اره    

م ی یت و کنت   این تونر  تمایرل داتد و نره حرل و     

اا این حرا ، هر  یرک از دو  ر تت چرین و      فصل آن. 

توسیه نه مایل اه  طع توااا خود ارا در ب و ام یکرا    

 ب ا ای تشکیل هستن  و نه مایلن  توااا خود تا اا د

 اتحاد اا یک یگ    اانی کنن .  
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چی   راهبررینقش ربلت افغانستان رر باعی 

 ب ربسیه

دوت او  مررکاک ات مشرروتتی مسررکو ارر ون  ا یرر اتی 

توان  و ایت توزیع  ر تت   میحضوت دوهت افغانستان 

تسر  چرین و    اره نظر  مری   تا اه دتستی توحیف کن . 

خاط  ن دیکی اره  توسیه حضوت دوهت افغانستان تا اه 

ام یکا حر ا ل دت م احرل آدراز ی تگرو خیلری مر ت        

تا ا ین وسیله اتوانن  ع   تقاتن  ر تت   دانستن  نمی

. شکسرت  دت ححنه سیاسی افغانستان تا پوش  دهن 

مکاک ات چیاتچانبه ممکن است چین تا اه این نتیله 

حلف افغانستان چر ی   تون تسان ه ااش  که ام یکا دت 

، چ ا کره حاکمیرت تسرمی افغانسرتان     کن  عمل نمی

کن . حضروت نماینر یان دوهرت م کر ی      هم اهی نمی

، اره  افغانستان دت دو دوت اار ی دت سرطف مر ی  کرل    

ت  از وزی  دفرا  یرا حتری ماراون وزیر ،       پایین عباتتی

کنر . چرین و    ححت این احتما  تا ایشت  تقویت مری 

ار   توسیه ایشت  تمایل داشتن  اه یک توافق حر ا لی  

هرایی تا ایلراد کننر  کره      طاهبان ا سن  تا زمینره س  

ط ف مقاال چیاتچوب موچود تا اپکی د. دت دیر  ایرن   

افغانستان ممکن اود اچرازه   دوهت م ک ی حوتت وتود

ایرن تونر  ارا    پی  تود.  یخوااه ن ه  تون  مکاک ات 

چ ا که و تی دوهرت   هم اه اوده،پاکستان نی  استقبا  

ات اگیر د ممکرن اسرت دت    افغانستان تحرت فشرات  ر    

. از سوی دیگر ،  حا   اه اعطای امتیازاتی شودنیایت 

چنانچرره داوود م ادیرران تئرریب موسسرره مطاهاررات    

، اره دهیرل   ه اسرت است اتکیک افغانستان اظیرات داشرت  

چین اتحادش اا پاکستان »ن دیکی هن  اه افغانستان، 

ای  ر  هنر  و    تا ا ای سراخت یرک خراک ی  منطقره    

این ، حتی دت حوتتی که پاکسرتان   میام یکا   وتی 

تبات کنن ه مانن  طاهبان اه عنوان اا ات  های ای از ی وه

 «.  سیاست خاتچی است اده کن 

دت ط ف مقاال، شرواه  حراکی از آن اسرت کره     

ام یکا اه دنبا  مباتزه اا ی وه خاحی نیست، الکره دت  

هرای   هرای مبراتز و  ر تت    حا  ح ظ توازن این ی وه

های مباتز  است و اه دنبا  آن است که ی وهای  منطقه

تا ا ین وسیله همچنران اهگروی    زمان  ایف شون  هم

 یاهمللر  ارین ای و  ع حه منطقهنظم مطلوب خود تا دت 

 اره همر اه  همچنین ام یکا اه دهیل اینکره   ح ظ کن .

مرکاک ات حرلف تا ارا     رادت نبروده   اش  نی وی ائتالفری 

اتد کره آن تا اره   موفقیت اه چلو اب د، تمایلی هم نر  

اسرپاتد. اره   )و چرین(  توسریه  ت یب تاهبر دی خرود   

همین دهیل  من مخاه ت اا همکاتی چین و توسریه  

ماتق  اسرت ایرن ح کرت آنیرا مشر وعیت      ، اا طاهبان

تهب ی ام یکا علیره طاهبران   کاال و عملیات نظامی اه 

موازنرره نظررامی تا ارره  رر ت  انرر ازد و خطرر  مرریتا ارره 

ار ای  میل نیست کره    . ام یکا ایزن افغانستان ایم می

از حضروت  م ی یت ت اات تاهب دی اا چرین و توسریه،   

طاهبان ا ای ت او  اخشی ن اه حضروت خرود اسرت اده    

موازنره ای ونری تا   ام یکرا تق یبرا    کن . دت دوته اواامرا  

ح ظ و ع سپ دن که ه ف این تاهب د  ک د دنبا  می

 فی یکری کمتر   ای و حضوت  موچود اه اازیگ ان منطقه

ترا  دوهت ت امپ های  سیاست. اما دت مناطق اح ان اود

کره همران   اوده سیاست محافظه کاتان اه ام وز ت او  

ی چه دوهت چ ی  هنروز  ی ایی است.  سیاست م اخله

تا اره   آنهای  سیاستاازنگ ی سیاسی تا انلا  ن اده، 

ام وز اازتاب ت اات و منا شره میران دواخر  ت یرب     

است: یکری اخر    اوده حاکمه ام یکا  عم ه دت هیئت

ی ایی نوهیب اهی که دت احرل منرافع    حامیان چن چانبه

کنر  و   س مایه دی نظامی ف املیتری تا نماینر یی مری   

ی ی که حراحبان   ی ایی و نظامی هواداتان ملیدیگ ی 
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 رااتی دت حرحنه   تحنایع نظامی و حاحبان حنایع دی 

اه  تسرلا  کن . اکنرون شر   اهمللی تا نماین یی می این

یر ی    اطاانه اخ  دو  ا  اخ  او  و اف ای  نظامی

ی ایی دت دوته ت امپ هسرتیم. تصرمیم ایرن     و م اخله

دوهت اه اف ای  سطف نی وهای حا   دت افغانستان و 

ای موسو  اه امب مادت دت خاک  پ تاب امب دی هسته

حراکی از آن   من تقویرت ایرن اسرت ز ،    افغانستان 

توان  یکری   اح ان افغانستان میاست که طوزنی ش ن 

ت او  چیت های حضوت ام یکا دت افغانستان  از سیاست

ااش  و همین سیاست چرین و توسریه تا   نظم موچود 

 کن .   می غانستان ایم ن دیکفایشت  دت احث ا

 نتیجه

ف این  مکاک ات مشروتتی مسرکو ممکرن اسرت ار ای      

چین و توسیه هم مو و  ماامله و همکراتی در ب و   

دت عین حا  اخشی از تاهب د چاه  اا د ب  ر ات  هم 

اگی د و ایرن مسر هه اره نواره خرود تواارا چرین ارا         

ی چره ارا   اهشاا   ر ات خواهر  داد.    افغانستان تا تحت

هرای نوظیروت همچرون چرین و اازسرازی       تش    تت

  تت توسیه شاه  نوعی نوسان دت چ خه ژئوپلیتیک 

وچرود  چیانی و اه چاه  کشی ه ش ن اهگروی نظرم م  

ارره دهیررل هسررتیم، دت حررحنه سیاسرری افغانسررتان،  

هرم تیختگری دتونری،     ای، اره  های دتون منطقه ت اات

ا ت  چرین و توسریه اره      ع   عال ه چ ی دو   تت

ام یکا نق  مسلا تا ای را  همچنان ، ام یکاتویاتویی اا 

انتخاب است اتکیک چین کماکران تر او  کرات ارا     کن . 

حکومرت افغانسرتان اسرت و    طاهبان دت عین اتتبا  اا 

عنصرر  کلیرر ی احتیررا  تا دت تااطرره اررا آن دو ح ررظ 

آم ه از  های تاهب دی پی  اه دهیل ف حتکن ، اما  می

هرای   اهملل و کاه  ه ینه این تحوزت ساختاتی نظا 

دت زمرین  تاهب دی چاه  ارا ام یکرا دت شر ق آسریا،     

اازی افغانستان ش یکی فاا  اا مسکو خواه  اود و ارا  

 اتت ایشت ی دت این زمینه     خواه  زد.  چس


