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روابــط چیــن و افغانســتان در دهه هــای گذشــته براســاس رویکــرد پکــن بــه تحــوالت منطقــه ای و 
ــل از  ــرف کاب ــتان و تص ــی از افغانس ــای آمریکای ــروج نیروه ــت. خ ــده اس ــم ش ــی تنظی بین الملل
ســوی طالبــان موجــب تغییــر رویکــرد چیــن در قبــال افغانســتان از دیدگاه هــای مختلــف شــد. 
ــی آن  ــق پیرامون ــع آن مناط ــتان و به تب ــدرت در افغانس ــۀ ق ــر موازن ــب تغیی ــکا موج ــروج آمری خ
خواهــد شــد. رویکــرد چیــن نســبت بــه افغانســتان همــواره برمــدار مالحظــات امنیتــی بــوده و در 
حــال  حاضــر مالحظــات اقتصــادی نیــز بــه آن افــزوده شــده اســت. طــرح بــزرگ اقتصــادی چیــن 
در پاکســتان و آســیای مرکــزی در کنــار نگرانــی از پیونــد میــان گروه هــای افراطــی در افغانســتان 
ــور  ــت. حض ــن اس ــی چی ــای امنیت ــن نگرانی ه ــور از مهم تری ــن کش ــایگی ای ــا در همس ــا ایغوره ب
ــی  ــط از بی تفاوت ــه تغییــر الگــوی رواب ــکا از افغانســتان منجــر ب طالبــان در قــدرت و خــروج آمری
حساب شــده بــه شــراکت اســتراتژیک شــده اســت. مؤلفه هایــی ماننــد  قطعیت نداشــتن محیطــی 
و انطبــاق اســتراتژیک، زمینه ســاز پذیــرش ایــن الگــو از ســوی چیــن شــد. در پژوهــش حاضــر بــه 
بررســی چرایــی تغییــر رویکــرد چیــن در قبــال افغانســتان از بی تفاوتــی حساب شــده بــه شــراکت 
اســتراتژیک می پردازیــم و می خواهیــم بــا بیــان کنشــگری  چیــن در افغانســتان تصویــر روشــنی 

از این تحوالت ارائه دهیم.
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سال چهارم، شمارۀ 12، تابستان 1401

حمید احمدی و همکاران. روابط افغانستان و چین: تغییر به سمت شراکت استراتژیک.

1. مقدمه
ــه  ــن ب ــی چی ــد دوری و نزدیک ــان می ده ــته نش ــای گذش ــتان در دهه ه ــن و افغانس ــط چی ــی رواب بررس

ــا  ــن ب ــت چی ــی، رقاب ــه ای و بین الملل ــوالت منطق ــن، تح ــی چی ــذورات داخل ــه مح ــته ب ــتان وابس افغانس

دیگــر بازیگــران و مقابلــه بــا تهدیــدات افراط گرایانــه بــوده اســت. در ایــن زمینــه می تــوان بــه کمک هــای 

پنهانــی چیــن بــرای مســلح کردن مجاهــدان در ســال 1980 در زمــان اشــغال افغانســتان از ســوی نیروهــای 

شــوروی اشــاره کــرد )Sharma, 2010: 2(. از ایــن رو، گــزارۀ روابــط براســاس نیازســنجی دو بازیگــر در 

ــا به رسمیت شــناختن چیــن از  ــدارد. روابــط رســمی چیــن و افغانســتان از دهــۀ 1950 و ب اینجــا جایــی ن

کیــد بــر مالحظــات  ــا تأ ــه افغانســتان همــواره اقتصــادی ب ســوی افغانســتان آغــاز شــد؛ رویکــرد چیــن ب

ــات  ــگاه مقام ــت اول در ن ــواره اولوی ــی هم ــات امنیت ــته، مالحظ ــای گذش ــت. در دهه ه ــوده اس ــی ب امنیت

ــی در  ــگ داخل ــوروی، جن ــوی ش ــتان از س ــغال افغانس ــۀ آن، اش ــت. نمون ــوده اس ــتان ب ــه افغانس ــن ب چی

افغانســتان، تســلط طالبــان و ســرانجام حضــور نیروهــای آمریکایــی اســت. چیــن به عنــوان قدرتــی بــزرگ 

کــه در حــال تثبیــت هژمــون در محیــط پیرامونــی خــود اســت هــر تکانــه و حضــور بازیگــران رقیــب در 

ــاالت  ــوروی و ای ــاد ش ــور اتح ــد. حض ــی می کن ــر ارزیاب ــا آن بازیگ ــود ب ــت خ ــر رقاب ــه را از منظ منطق

ــل بررســی اســت. ــن منظــر قاب ــکا در افغانســتان در دهه هــای گذشــته از ای  متحــدۀ آمری

در ایــن زمینــه می تــوان بــه همکاری کــردن و همکاری نکــردن چیــن بــا ایــاالت  متحــده در افغانســتان 

اشــاره کــرد. در دهــۀ 1980 و بــا حملــۀ نیروهــای شــوروی بــه افغانســتان، چیــن در کنــار آمریــکا و مقابــل 

ــپتامبر 2001  ــتان در س ــه افغانس ــکا ب ــری آمری ــه رهب ــرب ب ــالف غ ــۀ ائت ــس از حمل ــتاد و پ ــوروی ایس ش

حاضــر بــه همــکاری نظامــی و امنیتــی بــا ایــن نیروهــا نشــد و خــود را از تالش هــای بازیگــران خارجــی 

ــت.  ــه داش ــن دور نگ ــد ممک ــا ح ــتان ت ــازی افغانس ــی و بازس ــتی سیاس ــرای آش ــتان ب ــر در افغانس حاض

 Huasheng, 2012:( همچنیــن از پذیــرش عنــوان شــریِک غــرب در بازســازی افغانســتان اجتنــاب کــرد

12(، در حالــی کــه نیروهــای ائتــالف در حــال مبــارزه بــا طالبــان تهدیدکننــدۀ منافــع اســتراتژیک چیــن 

بودنــد، پکــن طرح هــای اکتشــاف و رصــد منابــع زیرزمینــی افغانســتان را آغــاز کــرد و ایــن اقــدام بــا انتقــاد 

ــی  ــای آمریکای ــروج نیروه ــد )Zhao Hong, 2013: 3(. خ ــه ش ــیه مواج ــی روس ــکا و حت ــدی آمری ج

ــن رو،  ــی و مرکــزی دارد. از ای ــه ای در آســیای جنوب از افغانســتان پیامدهــای جــدی روی معــادالت منطق

ــردن  ــرای کمینه ک ــدد ب ــناریوهای متع ــۀ س ــوالت و ارائ ــق تح ــد دقی ــی رص ــه ای در پ ــران منطق ــۀ بازیگ هم

هزینه هــای احتمالــی امنیتــی و سیاســی هســتند. هرگونــه تغییــر چینــش نیروهــا در افغانســتان به  قطــع بــر 

ــوان  ــن به عن ــر می گــذارد )Tiezzi, 2021: 31(. چی ــدۀ بازیگــران منطقــه اث ــع و اهــداف حــال و آین مناف
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ــا آمریــکا  کشــور همســایۀ افغانســتان و یکــی از مهم تریــن بازیگرانــی کــه خــود را در جنــگ اقتصــادی ب

می بینــد موشــکافانه تحــوالت در افغانســتان را زیــر نظــر دارد. از دیــدگاه چیــن هــر آنچــه زمینــۀ تروریســم 

ــاد  ــش ایج ــزرگ اقتصادی ــرح ب ــون ط ــرزمینی و پیرام ــای س ــیۀ مرزه ــی را در حاش ــی بین الملل و افراط گرای

کنــد، به ویــژه رصــد خواهــد شــد. از ایــن منظــر، تحــوالت افغانســتان هــر دو مؤلفــه را دارد.

ــی از  ــال تحــوالت افغانســتان، خــروج نیروهــای آمریکای ــا وجــود رویکردهــای پیشــین پکــن در قب ب

ــال 2016 و  ــت. از س ــده اس ــن ش ــی چی ــب نگران ــدات، موج ــت تهدی ــر ماهی ــبب تغیی ــور به س ــن کش ای

ــن  ــی از افغانســتان و ایجــاد خــأ امنیتــی در ای ــرای خــروج نیروهــای آمریکای ــا افزایــش گمانه زنی هــا ب ب

ــود  ــرزی خ ــوط م ــازی خط ــرح امن س ــتان ط ــایۀ افغانس ــورهای همس ــر کش ــد دیگ ــز مانن ــن نی ــور پک کش

ــتان  ــرای افغانس ــی ب ــه دالیل ــن ب ــرد )Saleh and Zakiyeh, 2020: 12(. چی ــاز ک ــتان را آغ ــا افغانس ب

ــرح  ــی در ط ــاط کانون ــتان از نق ــی دارد: 1. افغانس ــزی دقیق ــی برنامه ری ــی خارج ــای نظام ــدون نیروه ب

ــی  ــان مذهب ــن افراط  گرای ــد، یــک راه اســت؛ 2. در دو ســوی خطــوط مــرزی افغانســتان و چی یــک کمربن

مســتقر هســتند و چیــن نگــران پیونــد میــان ایغورهــا بــا داعــش و طالبــان در افغانســتان اســت؛ 3. چیــن 

بــرای گســترش نفــوذ سیاســی خــود در منطقــه بایــد نفــوذ خــود را بــه مناطــق باقیمانــده ماننــد افغانســتان 

گســترش دهــد و از دریچــۀ اقتصــادی اهــداف امنیتــی و سیاســی خویــش را پیــش ببــرد؛ 4. پکــن انتظــار 

حمایــت مــادی و معنــوی آمریــکا از معترضــان مســلمان چینــی در غــرب ایــن کشــور را دارد. از ایــن رو، 

ــن را  ــوءظن چی ــور س ــن کش ــران در ای ــۀ بح ــود ادام ــا وج ــتان ب ــی از افغانس ــای آمریکای ــروج نیروه خ

ــه اســت. برانگیخت

ــال  ــت س ــتان در بیس ــایۀ افغانس ــورهای همس ــی از کش ــوان یک ــن به عن ــم چی ــه گفتی ــه ک همان گون

اخیــر رویکــرد »صبــر و انتظــار« را در قبــال تحــوالت افغانســتان برگزیــده اســت، امــا از ســال 2016 بــا 

ــال  ــده در قب ــه و حساب ش گاهان ــی آ ــت بی تفاوت ــن سیاس ــی، چی ــای آمریکای ــروج نیروه ــن خ قوت گرفت

افغانســتان را تغییــر داد و رویکــرد همکاری جویانــه و گام بــه گام را در پیــش گرفــت. شــراکت اســتراتژیک 

ــاری و  ــات تج ــت ویکم از ادبی ــرن بیس ــدای ق ــه از ابت ــت ک ــان دولت هاس ــط می ــی از رواب ــوی نوین الگ

ســازمانی وارد ادبیــات روابــط بین الملــل شــده اســت. در پژوهــش حاضــر بــا مبنــا قــراردادن تغییــر الگــوی 

ــط  ــی در محی ــران خارج ــای بازیگ ــری از کنش ه ــم تصوی ــتان می خواهی ــال افغانس ــن در قب ــکاری چی هم

همســایگی جمهــوری اســالمی ایــران ارائــه دهیــم تــا بــه ایــن وســیله زمینــۀ پژوهش هــای دیگــر در ایــن 

حــوزه ایجــاد شــود. در ایــن پژوهــش بــا معرفــی الگــوی شــراکت اســتراتژیک و تبییــن آن، بــه کاربســت دو 

مؤلفــۀ اقتصــادی و سیاســی به صــورت مجــزا روی دو متغیــر نگــرش و اقدامــات چیــن در قبــال افغانســتان 
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می پردازیــم. ســپس نتیجه گیــری می کنیــم و توصیه هایــی اســتراتژیک بــرای سیاســت گذاران ایرانــی 

ــم. ــان می کنی بی

2. پیشینۀ پژوهش
ــا  حــوزۀ مطالعــات افغانســتان به طــور عــام و روابــط افغانســتان و دیگــر کشــورها به طــور خــاص همــواره ب

ــط  ــن پژوهــش رواب ــوده اســت. در ای ــان فارســی مواجــه ب ــه زب ــژه ب ــی دســت اول به وی ــع مطالعات فقــر مناب

افغانســتان و چیــن و تحلیــل تغییــرات ایجادشــده در دهه هــای گذشــته بــه نســبت ســال های اخیــر به ویــژه 

ــرار  ــه ق ــورد توج ــی را م ــع مطالعات ــته از مناب ــی و دو دس ــتان 2021 را بررس ــل در تابس ــقوط کاب ــس از س پ

می دهیــم: 1. منابعــی کــه بــه تحــوالت افغانســتان پرداخته انــد ؛ 2. منابعــی کــه روی روابــط خارجــی چیــن 

ــم: ــاره می کنی ــوارد اش ــن م ــه ای ــا ب ــده اند. از آن ه ــز ش ــون متمرک ــته تاکن ــای گذش ــتان از دهه ه و افغانس

ــر  ــه ب ــا تکی ــن« ب ــای چی ــع و دیدگاه ه ــع، مواض ــتان: مناف ــن و افغانس ــۀ »چی ــو در مقال ــگ ژائ هوش ن

ــن  ــی چی ــه رویکــرد امنیت ــکا ب ــد شــوروی و آمری ــۀ قدرت هــای خارجــی حاضــر در افغانســتان مانن مؤلف

ــه  ــرای چیــن« ب ــان ب ــرز )2021( در مقالــۀ »معمــای طالب ــه افغانســتان توجــه کــرده اســت. جــان کاالب ب

تأثیــرات تصــرف کابــل از ســوی طالبــان بــر روابــط خارجــی و سیاســت های ژئوپلیتیکــی و امنیتــی چیــن 

در قبــال مرزهــای غربــی و فراتــر از آن پرداختــه اســت. او بــا اشــاره بــه حلقــۀ مغفول مانــدۀ افغانســتان در 

ابرطــرح اقتصــادی چیــن روی گزینــۀ پاکســتان در کاهــش پیامدهــای احتمالــی ناامنــی در افغانســتان بــر 

منافــع چیــن در منطقــه تمرکــز کــرده اســت. آنجــال اســتانزل )2016( در مقالــۀ »منافــع راهبــردی چیــن 

ــه توجــه کــرده اســت کــه  ــه ایــن نکت ــط تاریخــی چیــن و افغانســتان ب ــر رواب ــا تمرکــز ب در افغانســتان« ب

هیــچ گاه افغانســتان بــرای چیــن بازیگــری بــا اولویــت اول نبــوده و همــواره افغانســتان بــرای دســتیابی بــه 

هــدف دیگــری مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. بــرای نمونــه، افغانســتان درحــال حاضــر حلقــۀ مســکوت ماندۀ 

ابرطــرح اقتصــادی چیــن اســت و در صــورت اتصــال بخــش آســیای مرکــزی، ایــن طــرح بــا ســی پک در 

پاکســتان افغانســتان در نقــش مقــوم اتصــاالت منطقــه ای بــوده اســت و زمینــۀ تغییــر روابــط دو کشــور بــه 

راهبــردی را فراهــم خواهــد کــرد.

ــر نگرانی هــای امنیتــی چیــن  ســان یان )2020( در مقالــۀ »ارزیابــی راهبــردی چیــن از افغانســتان« ب

ــک  ــرح ی ــی ط ــای امنیت ــش هزینه ه ــن، افزای ــرزی چی ــوط م ــیۀ خط ــی در حاش ــای افراط ــد گروه ه از پیون

کیــد کــرده اســت.  کمربنــد، یــک راه و تســری ناامنــی از افغانســتان بــر منافــع راهبــردی چیــن در منطقــه تأ

ــخن  ــه س ــی در منطق ــترش افراط گرای ــن از گس ــادی چی ــردی اقتص ــای راهب ــیب پذیری طرح ه ــر آس او ب
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گفتــه اســت و بنابــر آن، رویکــرد چیــن در قبــال افغانســتان را تبییــن و تحلیــل کــرده اســت. گــزارش ســال 

ــن  ــود. در ای ــد ب ــد خواه ــتان مفی ــوالت افغانس ــه در درک تح ــت ک ــنادی اس ــر اس ــا از دیگ 2021 یونوم

گــزارش روی آثــار خــروج نیروهــای آمریکایــی از افغانســتان تکیــه شــده اســت کــه تصویــر مناســبی بــرای 

تحلیــل شــرایط ارائــه می دهــد. داده هــای مرکــز آمــار اینترنتــی او ای ســی نیــز بــرای تطبیــق و بررســی آمــار 

تبــادالت تجــاری افغانســتان و چیــن بــرای ارائــۀ تحلیــل و تصویــر بهتــر از شــرایط مفیــد اســت.

3. مبانی نظری: بنیان های نظری مفهوم شراکت استراتژیک
ــا توجــه بــه متغیرهــای گوناگــون از الگوهــای متعــددی ماننــد ائتــالف، اتحــاد،  روابــط میــان دولت هــا ب

ــد  ــی مانن ــزودن عبارت های ــز اف ــوارد نی ــی م ــد؛ در برخ ــروی می کن ــه پی ــارکت و منازع ــکاری، مش هم

ــای  ــت. فض ــر اس ــان دو بازیگ ــط می ــداری رواب ــع و پای ــطح مناف ــای س ــای ارتق ــتراتژیک« به معن »اس

بین المللــی در عصــر حاضــر، دولت هــا را ناگزیــر از تغییــر الگــوی روابــط و بازتعریــف الگوهــای پیشــین 

کــرد. در ایــن چارچــوب الگوهــای جدیــدی ماننــد شــراکت اســتراتژیک مطــرح شــد. به صورتــی کــه تــا 

دهــۀ1990 ایــن عبــارت به نــدرت در ادبیــات روابــط بین المللــی بــه کار رفتــه اســت، امــا در حــال حاضــر، 

ــد.  ــا کرده ان ــتراتژیک را امض ــراکت اس ــند ش ــش از 20 س ــند و بی ــش از 50 س ــن بی ــد چی ــی مانن بازیگران

ــا اســناد شــراکت اســتراتژیک شــایان توجــه اســت، تنــوع و گســتردگی کارکــردی ایــن  آنچــه در ارتبــاط ب

ــی  ــی و بین الملل ــع سیاس ــر مواض ــورها از نظ ــن کش ــی از نزدیک تری ــه برخ ــوری ک ــت. به ط ــط اس رواب

ــی کــه  ــی  کــه بازیگران ــد، در حال ــا یکدیگــر ســند شــراکت اســتراتژیک رســمی امضــا نکرده ان ــون ب تاکن

ــن اســناد را  ــد ای ــی را دارن ــا یکدیگــر در حــوزۀ سیاســی، اقتصــادی و امنیت ــات ب بیشــترین ســطح اختالف

امضــا کرده انــد. بــه بیانــی، ممکــن اســت دو بازیگــر »شــریک اســتراتژیک« یکدیگــر باشــند، امــا روابــط 

مبتنــی  بــر »شــراکت اســتراتژیک« برقــرار نکــرده باشــند.

ــۀ مهــم، نبــود تعریــف واحــد از مفهــوم شــراکت اســتراتژیک حتــی در میــان دولت هایــی اســت  نکت

کــه بیشــترین اســتفاده را از ایــن الگــو در روابــط خــود دارنــد. برخــی از اندیشــه ورزان بــر ایــن باورنــد کــه 

ــوان  ــد به عن ــراکتی را بای ــر ش ــت و ه ــادی اس ــن ع ــی این چنی ــال عبارت های ــد در قب ــف واح ــود تعری نب

پدیــده ای نــو در زمینــه ای ویــژه به صــورت مجــزا تبییــن کــرد. در ایــن صــورت تــالش چیــن بــرای ایجــاد 

ــن  ــا چی ــتان ی ــن و پاکس ــتراتژیک چی ــراکت اس ــاوت از ش ــتان متف ــا افغانس ــن ب ــتراتژیک چی ــراکت اس ش

ــراکت  ــت. ش ــور اس ــی دو کش ــط تاریخ ــژۀ رواب ــوی وی ــا و الگ ــرایط، مؤلفه ه ــا ش ــب ب ــیه و متناس و روس

ــای  ــی از مؤلفه ه ــوان در طیف ــا می ت ــا و مؤلفه ه ــف، کارکرده ــر در تعاری ــود تکث ــا وج ــتراتژیک را ب اس
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حداقلــی و حداکثــری گنجانــد. بــه بــاور مانســینگ مشــارکت اســتراتژیک هنگامــی ایجــاد می شــود کــه دو 

بازیگــر بــرای ارتقــای روابــط پایــدار خــود بــه باالتریــن ســطح و ایجــاد الگویــی جامع نگــر بــرای مقابلــه 

ــورت  ــن ص ــند؛ در ای ــی مشــترک داشــته باش ــده، نگران ــای آین ــال همکاری ه ــی در قب ــا خطــرات احتمال ب

ــه  ــای ورود ب ــه معن ــن ب ــا ای ــد، ام ــرای پیشــبرد اهــداف مشــترک می پذیرن ــت تعهــدات مشــترکی ب دو دول

اتحــادی جدیــد نیســت )Mansingh, 2005: 22-21(. سچووســکا شــکل گیری شــراکت اســتراتژیک 

ــداف  ــی اه ــط؛ 2. همگرای ــراکت در رواب ــی ش ــود ویژگ ــد: 1. وج ــرط می دان ــت پیش ش ــه هف ــته ب را وابس

اســتراتژیک ؛ 3. بــاور بــه اینکــه تــالش مشــترک زمینــۀ دســتیابی بــه اهــداف مشــترک را تقویــت خواهــد 

ــطح و  ــز در س ــدت؛ 5. تمای ــداف بلندم ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــدت ب ــراکت بلندم ــه ش ــل ب آورد؛ 4. تمای

ــط دو  ــعه یافته در رواب ــاخت های توس ــران؛ 6. زیرس ــر بازیگ ــا دیگ ــان ب ــبت روابطش ــه نس ــط ب ــکل رواب ش

.)Czechowska, 2013: 51( ــر ــط دو بازیگ ــت در رواب ــای مثب ــر؛ 7. فض بازیگ

شــایان توجــه اینکــه کاربــرد واژۀ »اســتراتژیک« بــه معنــای نظامــی آن نیســت، بلکه بــا کاربســت آن در 

حــوزۀ تجــاری مــورد بهره بــرداری قــرار می گیــرد. مفهــوم اســتراتژیک به معنــای طــرح اقدامــی بلندمــدت 

به منظــور دســتیابی بــه اهــداف مشــخص بــرای دســتیابی بــه آینــده ای مطلــوب اســت. در تبییــن  کارکــردی 

ــت  ــود قطعی ــز اشــاره کــرد: 1. نب ــار مدنظــر ویلکین ــه ســه معی ــوان ب از مفهــوم شــراکت اســتراتژیک می ت

ــاره  ــی اش ــط بین الملل ــود در محی ــای موج ــه عدم قطعیت ه ــورها ب ــش کش  در واکن
ً
ــوال ــه معم ــی ک محیط

ــروی در  ــناخته پیش ــرایط ناش ــر ش ــاف در براب ــا و انعط ــاندن هزینه ه ــرای به حداقل رس ــران را ب دارد و بازیگ

کنــار هــم قــرار می دهــد؛  انطبــاق اســتراتژیک کــه بــه درجــۀ شــراکت منافــع، ارزش هــا و ایدئولــوژی دو 

ــتیابی  ــا دس ــد ی ــترک تهدی ــم مش ــه فه ــته ب ــراکت وابس ــز دوام ش ــاور ویلکین ــه ب ــد. ب ــه می کن ــر توج بازیگ

بــه منفعتــی مشــخص اســت و تــا زمانــی کــه شــراکت اســتراتژیک بــه توســعۀ همکاری هــا منجــر شــود، 

ــه  ــتمی ب ــل سیس ــد؛ 3. اص ــل می خورن ــج صیق ــوب به تدری ــن چارچ ــم در ای ــا ه ــا و هنجاره ارزش ه

ــل  ــن هــدف تبدی ــرد. ای ــکل می گی ــای هــدف مشــترکی اســت کــه شــراکت اســتراتژیک حــول آن ش معن

بــه چارچــوب جامــع توافــق و فهــم مشــترک می شــود و علــت وجــودی شــراکت را فراهــم مــی آورد. ایــن 

نکتــه را بایــد مدنظــر قــرار داد کــه شــرکا همــواره بــا تغییــر محیــط و شــرایط بین المللــی مســتعد انحــراف 

از اهــداف اعالمــی هســتند. از ایــن رو، نقــش رهبــری سیاســی در فراینــد شــکل گیری شــراکت اســتراتژیک 

.)Wilkins, 2.10: 125( مهــم اســت

یکــی از جذابیت هــای الگــوی شــراکت اســتراتژیک بــرای کشــورها ماهیــت غیررســمی و هزینه هــای 

ــر  ــش و سراس ــرایط پرچال ــت. ش ــاد اس ــد اتح ــی مانن ــا الگوهای ــه ب ــن آن در مقایس ــیار پائی ــدآور بس تعه
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ــرا  ــت. زی ــرده اس ــتراتژیک ک ــراکت اس ــوی ش ــاب الگ ــتاق انتخ ــن را مش ــتان چی ــت در افغانس عدم قطعی

ــت.  ــی نیس ــل چشم پوش ــچ روی قاب ــتان به هی ــور در افغانس ــن کش ــادی ای ــی و اقتص ــدد امنیت ــع متع مناف

همچنیــن ماهیــت قــدرت در افغانســتان و ناپایــداری و ابهــام در رویکردهــای دیگــر بازیگــران منطقــه ای و 

بین المللــی در قبــال افغانســتان امــکان ادامــۀ رویکــرد بی تفاوتــی حساب شــده یــا انتخــاب رویکردهــای 

تعهــدآور را بــه ایــن کشــور نمی دهــد. بنابرایــن چیــن بــا تکیــه  بــر تمایــل طالبــان بــر همــکاری، الگــوی 

ــر داده اســت. ــج تغیی ــه شــراکت اســتراتژیک به تدری ــط خــود را ب رواب

4. بررسی اجمالی روابط چین و افغانستان از گذشته تا امروز
درکاربســت نظــری الگــوی شــراکت اســتراتژیک، ناگزیــر از بررســی زمینــۀ تاریخــی روابــط دو کشــوریم. 

کیــد بــر  بــر ایــن اســاس در ادامــه، تصویــری اجمالــی از روابــط تاریخــی دو کشــور ارائــه می دهیــم تــا تأ

ــه  ــن و افغانســتان  ب ــط چی ــرد. رواب ــرار گی ــورد توجــه ق ــت در بســتر تاریخــی آن م ــۀ تجــارت و امنی مؤلف

ــاز می گــردد )Iranica.Com(. در  ــم ب ــروغ جــادۀ ابریشــم قدی ــن و دوران پرف دوران سلســلۀ هــان در چی

دوران باســتان، شــهرت منطقــه ای کــه اکنــون افغانســتان نامیــده می شــود به دلیــل وقــف خــود بــه مذهــب 

بودیســم و قرارگرفتــن در مســیر جــادۀ ابریشــم بــود. راه ورود ادیانــی ماننــد نســطوریان مســیحی و بعدهــا 

اســالم از مســیر افغانســتان بــه چیــن بــوده اســت. ارتباطــات و نــه روابــط رســمی میــان چیــن و افغانســتان 

ــرل  ــب کنت ــا1 موج ــر دایوان ه ــان ب ــلۀ ه ــروزی سلس ــه پی ــی ک ــردد. در جای ــاز می گ ــتان ب ــه دوران باس ب

چیــن بــر بخش هــای شــمالی افغانســتان شــد. در اســناد تاریخــی چیــن از کابــل بــا نــام »کائوفــو2« یــاد 

شــده اســت. کائوفــو شــهری اســتراتژیک، منبــع بیکــران ثــروت در کوه هــای هندوکــش و قلــب مســیرهای 

تجــاری آســیای مرکــزی بــه هنــد اســت و در اســناد تاریخــی چینی هــا، تســلط بــر ایــن شــهر بســیار مــورد 

ــط باســتانی دو کشــور  ــی در رواب ــه اســت )Shen-Yu, 1966: 31-35(. نقطــۀ اصل ــرار گرفت ــد ق کی تأ

ــه امپراتــور  ــه شــهر لوویانــگ3 )پایتخــت آن زمــاِن چیــن( و اداِی احتــرام ب ســفر فرســتادگان افغانســتان ب

وقــِت دودمــان تانــگ4 بــا هــدف تقویــت مناســبات تجــاری و گفت وگوهایــی دربــارۀ راه ابریشــم اســت. 

زیــرا چینی هــا ایــن ســفر را گواهــی بــر تجدیــِد پیمــان افغان هــا بــا امپراتــور تعبیــر کردنــد و آن ســرزمین 

ــد. ــرار می دهن ــگ در دوران باســتان ق ــل دودمــان تان را ذی

1. Dayuan
2. Kao-Fu
3. Luoyang
4. Tang Dynasty
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در ایــن دوران، چیــن بــا فرســتادن نیروهــای نظامــی بــرای محافظــت از مرزهــای غربــی خــود کوشــید 

و پــس از مدتــی حضــور نیروهــای نظامــی چیــن در بخش هــای شــرقی و شــمالی افغانســتان امــری عــادی 

ــل  ــرات و کاب ــخ، ه ــمرقند، بل ــکند، س ــه، تاش ــغد، فرغان ــال 659، ُس ــه در س ــد. به طوری ک ــی می ش تلق

تحــت فرمانروایــی امپراتــور گائوزونــگ5 قــرار گرفتنــد و هــرات افغانســتان و بخــارا و ســمرقند ازبکســتان 

بخشــی از ســرزمین تانــگ شــدند. منــون6 مــورخ هنــدی دربــارۀ چینی هــا می نویســد: چیــن بــا فرســتادن 

ــزه از  ــرای تصــرف درۀ هن ــر به ســوی کاشــغر حرکــت کــرد و ب ــه کوه هــای پامی ارتــش 100هــزار نفــری ب

افغانســتان عبــور کــرد )Haywood, 1998: 19(. دوران تانــگ یکــی از برجســته ترین دوره هــای تاریخــی 

ــداد راه  ــه در امت ــز ک ــتان نی ــن دوره افغانس ــود. در همی ــت ب ــود معیش ــروت و بهب ــور ث ــر وف ــن از منظ چی

ابریشــم قــرار داشــت از ایــن منظــر ســود بــرد. آنچــه از گذشــته روابــط دو کشــور بــه یــاد می آیــد وابســته 

 خطــر مهاجمــان بــه مرزهــای غربــی چیــن و محافظــت از راه تجــاری خاکــی از مســیر آســیای 
ِ

بــه دفــع

مرکــزی و افغانســتان بــه جنــوب آســیا و آن ســوی ایــران اســت. رونــد روابــط تــا آغــاز جنــگ جهانــی دوم و 

حملــۀ ژاپــن بــه مناطــق مسلمان نشــین چیــن در جنــگ دوم جهانــی بــه همیــن شــکل بــود. در ایــن زمــان 

چیــن بــرای جلــب حمایــت دیگــر کشــورها نمایندگانــی فرســتاد. »هــوی مســلم مافولیانــگ«7 و یکــی از 

ــدار مقامــات  ــه دی ــی ب ــا هیئت ــام »عیســی یوســف آلپتکیــن«8 در ســال 1939 ب ــه ن ایغورهــای مســلمان ب

ــتۀ  ــران برجس ــدی از رهب ــور و گان ــن، تاگ ــد )Hsiao, 2010: 17(. همچنی ــه رفتن ــوریه و ترکی ــر، س مص

هنــد و جنــاح رهبــر پاکســتانی ها بــا هیئــت مســلمانان چیــن بــه سرپرســتی مــا فولیانــگ دیــدار کردنــد. بــا 

بمبــاران مناطــق مسلمان نشــین چیــن توســط جنگنده هــای ژاپنــی ابــراز هــم دردی و حمایــت کشــورهای 

ــا  ــمی ب ــور رس ــراق به ط ــتان و ع ــس، افغانس ــر، تون ــوریه، مص ــان، س ــد. لبن ــتر ش ــیار بیش ــالمی بس اس

مســلمانان چیــن ابــراز همــدردی کردنــد.

فراتــر از ارتباطــات تاریخــی کــه بخشــی از آن ارائــه شــد، آغــاز رســمی روابــط دو کشــور بــه 20 ژانویــۀ 

1955 بــاز می گــردد. افغانســتان از اولیــن کشــورهایی بــود کــه جمهــوری خلــق چیــن را به رســمیت شــناخت 

 .)Iranica.Com( ــد ــتقر ش ــن مس ــتان در پک ــفیر افغانس ــن س ــوان اولی ــد به عن ــال 1955 عبدالصم و در س

ــه افغانســتان  ــۀ 1957 ب ــه همــراه معاونــش »او النــگ« در ژانوی ــن ب ــن الی نخســت وزیر چی در ادامــه، چوئ

ــه افغانســتان اســت.  ســفر کردنــد. ایــن ســفر نخســتین ســفر رســمی یکــی از مقامــات عالی رتبــۀ چیــن ب

5. Gaozong
6. K. P. S. Menon
7. Hui Muslim Ma Fuliang
8. Isa Yusuf Alptekin
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ــت وزیر و  ــاون نخس ــد، مع ــت وزیر، علی محم ــان نخس ــاه و داوودخ ــا ظاهرش ــفر ب ــن س ــن الی در ای چوئ

محمدنعیــم و وزیــر امــور خارجــۀ افغانســتان دیــدار کــرد. ســفر نخســت وزیــر چیــن بــه افغانســتان منجــر 

بــه ایجــاد ســطح جدیــدی از روابــط مبتنــی بــر درک متقابــل میــان دو کشــور شــد و پایــه ای مســتحکم بــرای 

گســترش روابــط دوســتانه در آینــده را بنیــان نهــاد. در اکتبــر 1957 نیــز داوودخــان نخســت وزیر افغانســتان 

ــا مائوتســه تونــگ، چــو تــه، نایــب رئیــس و لیــو  ــه پکــن ســفر کــرد. او در ایــن ســفر ب بــه دعــوت چیــن ب

ــط  ــرد )Synovitz, 2013: 6(. رواب ــدار ک ــن دی ــق چی ــی خل ــرۀ مل ــی کنگ ــۀ دائم ــس کمیت ــائوچی، رئی ش

ــتان در دوران  ــعۀ افغانس ــرای توس ــن ب ــون دالری چی ــد میلی ــک چن ــل کم ــور به دلی ــی دو کش ــمی سیاس رس

ــه امضــای پیمــان مــرزی در 22 نوامبــر 1963 منجــر  ــه خــود گرفــت و ب جنــگ ســرد شــکل جدی تــری ب

شــد. ایــن معاهــده، اختالفــات ارضــی بــر ســر باریکــۀ واخــان )در کنتــرل افغانســتان( در مــرز میــان اســتان 

بدخشــان در افغانســتان و منطقــۀ خودمختــار ســین کیانگ در چیــن را حــل کــرد. بــر اســاس ایــن پیمــان طول 

.)Law.Fsu.Edu( مــرز چیــن و افغانســتان 92،45 کیلومتــر تعییــن شــد

ــترش  ــور گس ــل« را به منظ ــردن متقاب ــتی و تجاوزنک ــان »دوس ــال 1960 پیم ــتان در س ــن و افغانس چی

ــه  ــال افغانســتان محــدود ب ــن در قب ــخ، رویکــرد چی ــد. از آن تاری ــه امضــا کردن ــط اقتصــادی دوجانب رواب

حــوزۀ اقتصــادی بــوده و امــور سیاســی و امنیتــی به صــورت گــذرا، محــدود و نامحســوس پیگیــری شــده 

اســت. شــایان توجــه اینکــه در ســال 2006 پیمــان ســال 1960 را بــا هــدف بازتعریــف روابــط دو کشــور 

بــر اســاس حســن هم جــواری و احتــرام بــه حفــظ صلــح و ثبــات در منطقــه تمدیــد کردنــد. در دوران جنگ 

ــاالت   ــوروی و ای ــی ش ــتان یعن ــن در افغانس ــتراتژیک چی ــای اس ــای رقب ــتقرار نیروه ــس از آن اس ــرد و پ س

ــا اســتقرار  ــر داد. در 27 دســامبر 1979 و ب ــه افغانســتان را تغیی ــن نســبت ب ــکا رویکــرد چی متحــدۀ آمری

نیروهــای شــوروی در افغانســتان، پکــن بــه ســرعت ایــن حملــۀ نظامــی را محکــوم و از به رسمیت شــناختن 

دولــت ببــرک کارمــل ســرباز زد. روابــط رســمی دو کشــور متوقــف و ســفارت چیــن بــه کنســولگری تنــزل 

ــل ورود  ــن دلی ــن، مهم تری ــر چی ــت )Fmprc.Gov(. از منظ ــزا پرداخ ــولی و وی ــائل کنس ــه مس ــط ب و فق

شــوروی بــه افغانســتان تنگ ترکــردن حصــار امنیتــی پیرامــون ایــن کشــور بــود و تحــوالت افغانســتان را از 

ــا روی کار آمــدن دولــت مــورد حمایــت شــوروی در افغانســتان روابــط پکــن  ــه می نگریســت. ب ایــن زاوی

ــه  ــن را متهــم ب ــر کــرد. کمونیســت های افغــان همــواره چی ــه تغیی ــه خصمان ــط دوســتانه ب ــل از رواب و کاب

حمایــت از گروه هــای ضدکمونیســتی و ضددولتــی افغانســتان کردنــد. چیــن نیــز بــا حمایــت از مجاهــدان 

ــا افغانســتان بــه تهدیــدات پاســخ مــی داد. در ایــن  افغــان و افزایــش حضــور نظامــی در حاشــیۀ مــرزی ب

Star- )دوره، چیــن بــرای دفــاع از خــود در برابــر حمــالت شــوروی از آمریــکا تجهیــزات نظامــی وارد کــرد 
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riditor, 2004: 4(. چیــن حضــور شــوروی را تهدیــد منطقــه ای بــرای خــود و متحــدش یعنــی پاکســتان 

ــه  ــه شــوروی شــد و ب ــکا علی ــوک پاکســتان و آمری ــن رو، به صــورت غیرمســتقیم وارد بل می دانســت. از ای

.)Hilali, 2010: 2( ــتاد ــالح فرس ــد س ــوروی می جنگیدن ــه ش ــه علی ــان ک ــبه نظامیان افغ ش

اطالعــات چندانــی دربــارۀ رویکــرد چیــن در ســال های پــس از خــروج نیروهــای شــوروی، 

ــان در افغانســتان در دســترس نیســت و تنهــا براســاس  ــز اســتقرار نیروهــای طالب جنگ هــای داخلــی و نی

ــتان و  ــوروی از افغانس ــای ش ــروج نیروه ــت خ ــوان گف ــران، می ت ــط بازیگ ــطح رواب ــوالت و س ــد تح رص

فروپاشــی اتحــاد جماهیــر مطلوب تریــن ســناریویی بــود کــه چیــن می توانســت در ذهــن بپرورانــد. البتــه 

ــی اســت. تنهــا نشــانه ای کــه از دوران تصــدی  ــان چین ــه زب ــق اســناد ب ــد بررســی دقی ــن بخــش نیازمن ای

ــا  ــر 2000 ب ــن در پاکســتان در نوامب ــو شــولین« ســفیر چی ــدار »ل ــوان یافــت دی ــدرت می ت ــر ق ــان ب طالب

ــدار  ــن دی ــه اولی ــرد ک ــب ک ــود جل ــه خ ــانه ای را ب ــه رس ــر توج ــن منظ ــدار از ای ــن دی ــت. ای ــر اس مالعم

 .)National Interest, 2015: 2( ــود ــان ب ــروه طالب ــا گ ــلمان ب ــت غیرمس ــد دول ــدۀ ارش ــک نماین ی

ــرب  ــور در غ ــب ایغ ــای جدایی طل ــان گروه ه ــاط می ــاد ارتب ــن از ایج ــی چی ــل نگران ــان ذی ــا طالب ــدار ب دی

ــکا  ــۀ آمری ــرد. حمل ــای می گی ــتان ج ــتان و ازبکس ــتان، تاجیکس ــی در افغانس ــای افراط ــا گروه ه ــن ب چی

بــه افغانســتان در ســال 2001، آغــاز دورۀ جدیــدی در روابــط چیــن و افغانســتان بــود. در دســامبر 2001 

هیئتــی از وزارت خارجــۀ چیــن بــرای شــرکت در مراســم تحلیــف دولــت موقــت وارد افغانســتان شــد. در 

ایــن ســفر پایه هــای روابــط چیــن و افغانســتان در ســال های بعــد از آن ریختــه شــد. چیــن بالفاصلــه پــس 

ــود را  ــفارت خ ــال 2002 س ــناخت و در س ــمیت ش ــتان آن را به رس ــی در افغانس ــت انتقال ــکیل دول از تش

در ایــن کشــور بازگشــایی کــرد. سیاســت چیــن در ایــن دوره »واردنشــدن« بــه کشــمکش های سیاســی و 

ــود. ــن تعهــدات نظامــی در افغانســتان ب نپذیرفت

در ژانویــۀ 2002 حامــد کــرزی بــا دعــوت رســمی جیانگ زمیــن رئیس جمهــور چیــن بــه ایــن کشــور 

ســفر کــرد و بــا مقامــات عالی رتبــۀ ایــن کشــور دیــدار و دربــارۀ کمک  هــای دولــت چیــن بــرای آبادســازی 

ــدا  ــتان اه ــه افغانس ــد ب ــورت نق ــون دالر به ص ــدار 1 میلی ــن دی ــرد. در ای ــو ک ــتان گفت وگ ــعۀ افغانس و توس

شــد. جیانــگ زمیــن وعــدۀ کمــک 150 میلیــون دالری بــرای بازســازی افغانســتان را نیــز در ایــن دیــدار 

ــد.  ــل داده ش ــل تحوی ــه کاب ــارس 2002 ب ــان م ــا پای ــز ت ــوآن نی ــون ی ــن 30 میلی ــرد. همچنی ــرح ک مط

ــه کار کــرد )People.Cn( و در  ــۀ 2002 به طــور رســمی آغــاز ب ــز در 6 فوری ــل نی ــن در کاب ســفارت چی

مــه همــان ســال وزیــر خارجــۀ چیــن از افغانســتان دیــدار کــرد. در ایــن ســفر او بــا حامــد کــرزی و عبداللــه 
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عبداللــه دیــدار و موافقت نامــۀ همــکاری اقتصــادی و فنــی9 بــه ارزش 30 میلیــون دالر بــا ایــن کشــور تأییــد 

ــه  ــد. عبدالل ــا ش ــۀ 2003 امض ــن در فوری ــه پک ــرحانی ب ــه ش ــفر نعمت الل ــه در س ــن موافقت نام ــد. ای ش

ــه پکــن ســفر کــرد و در دســامبر  در نوامبــر بــرای دریافــت کمــک یــک  میلیــون دالری وعــده داده شــده ب

نیــز چیــن موافقت نامــۀ »پنــج کشــور« همســایه را کــه بــه اعالمیــۀ کابــل مشــهور شــد بــا هــدف احتــرام 

ــد  ــگی از رون ــت همیش ــتان و حمای ــرزمینی افغانس ــی س ــت و یکپارچگ ــه حاکمی ــایه ب ــورهای همس کش

صلــح و بازســازی در ایــن کشــور بــه امضــای پنــج کشــور رســاند. چیــن تــا ســال 2005 از گســترش نفــوذ 

ــو در افغانســتان نگرانی هــای اســتراتژیک  ــکا و نات ــن و اســتمرار حضــور نظامــی آمری ــد و ژاپ روســیه، هن

ــی  ــده را پ ــی حساب ش ــرد بی تفاوت ــداد و رویک ــام ن ــد انج  تهدی
ِ

ــع ــرای دف ــکار ب ــدام آش ــا اق ــت، ام داش

.)Zhao Hong, 2019: 1-29( ــت گرف

روابــط چیــن بــا افغانســتان در ایــن دوره بیشــتر بــر طرح هــای زیرســاختی ماننــد راه  انــدازی شــبکه  های 

ارتباطــی دیجیتالــی، راه ســازی، سدســازی، ســاخت بیمارســتان و سیســتم های آبیــاری و همچنیــن 

همکاری هــای محــدود در زمینــۀ اطالعــات نظامــی متمرکــز بــود. ســفر حامــد کــرزی بــه چیــن در ســال 

ــن  ــن ســفر، چی ــس  از ای ــه ای  کــه پ ــه شــمار مــی رود. به گون ــط دو کشــور ب 2006 چرخشــگاهی در رواب

تــا ســال 2009 تبدیــل بــه شــریک اول تجــاری افغانســتان شــد )Weitz, 2010: 21(. ورود افغانســتان 

ــر کــرد  ــور را عمیق ت ــبات دو کش ــز مناس ــال 2012 نی ــانگهای در س ــازمان ش ــه س ــر ب ــو ناظ ــوان عض به عن

و ظرفیــت حضــور و نفــوذ چیــن در ایــن کشــور را افزایــش داد. از ســال 2012 کــه نســل پنجــم رهبــران 

ــد  ــن رون ــر شــد. ای ــر و پویات ــن در افغانســتان بســیار فعال ت ــد، دیپلماســی چی ــر ســر کار آمدن ــن ب در چی

تاکنــون در عرصه هــای مختلــف از جملــه همکاری هــای گمرکــی، تجــاری و بازرگانــی، مبــادالت 

فرهنگــی و دانشــجویی، توســعۀ همکاری هــای سیاســی و امنیتــی ادامــه داشــته اســت. در ایــن دوره چیــن 

بــا اتــکا بــه کمک هــای مالــی جایــگاه خــود در کابــل را مســتحکم و بــا پذیــرش نقــش صلح بانــی دیگــر 

اهــداف خــود را نیــز در افغانســتان پــی گرفــت.

ــدات  ــا تهدی ــارزه ب ــادن و مب ــرمایه گذاری در مع ــرزی، س ــت م ــادی، امنی ــای اقتص ــۀ همکاری ه مؤلف

ــزارۀ  ــال 2017 گ ــود. از س ــده ب ــل  ش ــور تبدی ــط دو کش ــر در رواب ــزء جدایی ناپذی ــه ج ــی ب افراط گرای

ــتی  ــت و برگش ــی رف ــا دیپلماس ــز ب ــه ای نی ــاخت منطق ــای زیرس ــه طرح ه ــتان ب ــی افغانس ــال تدریج اتص

ــراردادن گفت وگوهــای  ــا محورق ــان افغانســتان و پاکســتان قــوت گرفــت. چیــن ب ــر خارجــۀ چیــن می وزی

9. Agreement of Economic and Technical Cooperation
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ــای  ــری طرح ه ــاد و پیگی ــرای ایج ــالم آباد ب ــل و اس ــان کاب ــت می ــط مثب ــزی رواب ــرای پی ری ــه جانبه ب س

زیرســاخت، امنیــت و ثبــات در دو کشــور کوشــید. در ایــن زمینــه، از ابــزار بانــک توســعۀ آســیایی و پیمــان 

ــی از  ــورت تدریج ــن به ص ــن دوره چی ــرد )Diplomat, 2018: 3(. در ای ــره ب ــت به ــه نهای ــانگهای ب ش

ــرات  ــس از مذاک ــرد. پ ــت می ک ــتراتژیک حرک ــارکت اس ــوی مش ــده به س ــی حساب ش ــرد بی تفاوت رویک

ــی  ــق جنوب ــی از مناط ــای طالبان ــروی نیروه ــتان و پیش ــی از افغانس ــای آمریکای ــروج نیروه ــه و خ دوح

ــه  ــت. در ادام ــرار گرف ــت ق ــن در اولوی ــرای چی ــت ب ــۀ امنی ــتان، مؤلف ــمال افغانس ــز و ش ــوی مرک به س

همکاری هــای اقتصــادی و نگرانی هــای امنیتــی به عنــوان مهم تریــن اولویت هــای چیــن در قبــال 

ــم. ــان می کنی ــتان را بی افغانس

5. انگیزه های تجاری و اقتصادی
ــافران و  ــور مس ــم و عب ــم قدی ــه راه ابریش ــته ب ــتان وابس ــن از دوران باس ــتان و چی ــاری افغانس ــط تج رواب

ــت.  ــته اس ــه داش ــیار ادام ــای بس ــا افت وخیزه ــز ب ــر نی ــه در دورۀ معاص ــن مؤلف ــت. ای ــوده اس ــران ب تاج

ــی در دو  ــای افراط ــور نیروه ــد، عب ــتان و هن ــه افغانس ــی ب ــفر زواِر بودای ــای س ــه به ج ــاوت ک ــن تف ــا ای ب

ســوی مــرز توجه هــا را بــه خــود جلــب کــرده اســت. در بخــش بررســی اجمالــی روابــط دو کشــور و بــا 

کیــدی کــه بــر مؤلفــۀ اقتصــاد در آن دورۀ زمانــی وجــود داشــت، بی تردیــد بــه مــوارد مربــوط  توجــه بــه تأ

ــس از ورود  ــژه پ ــر به وی ــای اخی ــد. در دهه ه ــاره ش ــز اش ــور نی ــادی دو کش ــاری و اقتص ــالت تج ــه تعام ب

نیروهــای آمریکایــی بــه افغانســتان روابــط اقتصــادی چیــن و افغانســتان به صــورت تدریجــی، امــا پایــدار 

و رو بــه  جلــو ادامــه یافــت.

خــروج نیروهــای آمریکایــی و قطعیت نداشــتن حاکــم بــر افغانســتان به قطــع رویکــرد چیــن در قبــال 

افغانســتان را تغییــر داده و ایــن کشــور به ســبب حفــظ منافــع خــود در افغانســتان و محافظــت از منافــع و 

امنیــت خــود در خــارج از افغانســتان نیازمنــد تغییــر ســطح حضــور در ایــن کشــور اســت. بــه بــاور چیــن، 

توقــف یــا افزایــش هزینــۀ  عملیاتی شــدن طــرح راه ابریشــم جدیــد یکــی از خط مشــی های آمریــکا بــرای 

مقابلــه بــا ایــن کشــور، تضعیــف قــدرت اقتصــادی و کاهــش عمــق اســتراتژیک آن اســت. اســتفاده از ابــزار 

ــه  ــن زمین ــی در ای ــوم ایغــور همــواره گزینه هــای اصل ــک ق ــرای ناامن ســازی طــرح و تحری ــان ب افراط گرای

ــرار  ــه ق ــورد توج ــی م ــردی امنیت ــا رویک ــز ب ــتان نی ــال افغانس ــادی در قب ــۀ اقتص ــن رو، مؤلف ــد. از ای بوده ان

ــار  ــوب، مرکــز و غــرب آســیا در کن ــا بازارهــای جن ــد ب ــک افغانســتان در پیون ــت ژئوپلیتی ــرد. ظرفی می گی

ذخایــر کمیــاب نقــره، طــال، لیتیــوم، روبیدیــم، ســزیم، برلیــم، مــس و ســنگ آهن، ایــن کشــور را بــرای 
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چیــن جــذاب کــرده اســت )Independent, 2018: 2(. ذخایــر معدنــی از یک ســو می توانــد افغانســتان 

را از کمک هــای خارجــی بی نیــاز کنــد. از ســوی  دیگــر، می توانــد زمینــۀ آشــوب، فســاد به وســیلۀ 

ــن  ــر ای ــدازد. ب ــر بین ــه تأخی ــعه ای را ب ــاختی و توس ــای زیرس ــد و طرح ه ــدید کن ــی را تش ــادن غیرقانون مع

ــای  ــی همکاری ه ــوان کل ــل دو عن ــتان را ذی ــن و افغانس ــادی چی ــاری و اقتص ــط تج ــوان رواب ــاس می ت اس

اقتصــادی و راه ابریشــم جدیــد تقســیم بندی کــرد کــه دو بخــش ارتبــاط تنگاتنگــی نیــز باهــم دارنــد.

راه ابریشم جدید

شــی جیــن پینــگ در ســال 2013، طــرح بــزرگ اقتصــادی چیــن را مطــرح کــرد. هــدف چیــن ایجاد شــبکۀ 

گســترده ای از راه آهــن، خطــوط لولــۀ انــرژی، بزرگ راه هــا و گذرگاه هــای مــرزی اســت. همان گونــه کــه او 

 Chatzky and( اعــالم کــرد بــا تقویــت اتصــاالت منطقــه ای، تنگنــای ترانزیتــی آســیا مرتفــع خواهــد شــد

McBride, 2019(. بــا بررســی نقشــۀ عملیاتــی و قــراردادی طــرح راه ابریشــم جدیــد ایــن گمانــه مطــرح 

می شــد کــه ایــن طــرح افغانســتان را حــذف و تمرکــز اصلــی خــود را روی پاکســتان و کشــورهای آســیای 

مرکــزی قــرار داده اســت. در پاســخ بــه ایــن گمانه هــا، چیــن در ســال 2016 تفاهم نامــه ای بــرای ارتقــای 

ســطح همکاری هــای دوجانبــه بــا افغانســتان در راســتای ادغــام ایــن کشــور بــه شــبکۀ زیرســاختی طــرح 

ــرح  ــتان ط ــن و افغانس ــه، چی ــن توافق نام ــاس ای ــر اس ــرد )Safi and Alizada, 2019: 2(. ب ــا ک امض

ریلــی کاشــغر-کابل و راه آهــن پنــج ملــت10 و اتصــال ایــران، چیــن، قرقیزســتان، افغانســتان و تاجیکســتان 

در کنــار اتصــال افغانســتان بــه پاکســتان را در دســتور کار قــرار دادنــد )railwaypro.com(. در ایــن زمینــه 

در ســپتامبر 2016 اولیــن قطــار مســتقیم از چیــن بــه حیرتــان در والیــت بلــخ رســید. اتصــال افغانســتان بــه 

بازارهــای جهانــی و منطقــه ای و در ادامــۀ آن ورود ســود اقتصــادی از راه ترانزیــت می توانــد زمینــۀ ثبــات 

ــش  ــتن در بخ ــته حضور نداش ــال های گذش ــن در س ــد )iranica.com(. چی ــم کن ــتان فراه را در افغانس

.)Ghiasy, 2019: 4( امنیت ســازی در افغانســتان را بــا ایــن ادبیــات پاســخ گفتــه اســت

موفقیــت طــرح بــزرگ اقتصــادی چیــن تاحــد بســیاری وابســته بــه امنیــت و ثبــات در منطقــه اســت. 

از ایــن رو، هرگونــه ناامنــی و امــکان تســری آن بــه مناطــق پیرامونــی چیــن به ویــژه آســیای مرکــزی بــرای 

ــن گزاره هــا  ــه تحقــق ای ــن ب ــرای چی ــد ب ــود. مســائل افغانســتان می توان ــی خواهــد ب ــد امنیت ــن تهدی چی

ــرای اتصــال را ه گــذر  منجــر شــود: 1. ظرفیــت افغانســتان در تحقــق اســتراتژی مــارِس غربــی11 چیــن ب

10. Five-nations railway
11. March West
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چیــن بــه فراســوی مرزهــای غربیــش )Yun Sun, 2013: 3(؛ 2. اتصــال افغانســتان بــه آب هــای آزاد 

ــتان  ــال افغانس ــا اتص ــی ب ب ــیای جنو ــه آس ــزی ب ــیای مرک ــال آس ــۀ آن اتص ــی پک و در ادام ــیر س از مس

ــان دو  ــادی می ــی اقتص ــا همگرای ــتان ب ــتان و پاکس ــان افغانس ــش می ــطح تن ــش س ــتان؛ 3. کاه و پاکس

بازیگــر؛ 4. گــره زدن منافــع اقتصــادی منطقــه ای بــه طــرح بــزرگ اقتصــادی چیــن، تبدیــل آن بــه منافــع 

ــرای  ــه، ب ــن زمین ــی آن. در ای ــف احتمال ــن در توق ــی چی ــای امنیت ــش هزینه ه ــه، کاه ــی و در نتیج جمع

ــن در  ــا چی ــکاری ب ــادی هم ــع اقتص ــه مناف ــتانی ب ــران افغانس ــد تاج ــادی و پیون ــارکت اقتص ــود مش بهب

ــا افغانســتان در دخیل کــردن آن هــا تــالش کــرد. در  ــا ایجــاد کمیتــۀ مشــترک اقتصــادی ب ســال 2006 ب

ــا امضــای دو توافق نامــۀ  جامــع همــکاری در ســال 2010 و توافق نامــۀ تجــارت ترجیحــی  ــز ب ادامــه نی

ــی،  ــه بیان ــت. ب ــدی برداش ــورد گام ج ــن م ــال 2017 در ای ــی در س ــای گمرک ــذف تعرفه ه ــرای ح ب

ــی  ــای افراط ــکا و نیروه ــور آمری ــه حض ــت ک ــن اس ــزرگ چی ــرح ب ــده ط ــۀ مغفول مان ــتان حلق افغانس

ــکا و  ــا آمری ــدن ب ــرد رویارونش ــر رویک ــه  ب ــا تکی ــود. ب ــته ب ــل نگه داش ــری آن را معط ــکان پیگی در آن ام

ــه افزایــش ســطح حضــور و مشــارکت  ــن ب ــی تمایل نداشــتن چی ــوان چرای ــرش هزینه هــای آن، می ت پذی

.)theasiadialogue.com( ــد ــتان را فهمی در افغانس

ــای  ــت: 1. تنش ه ــه رو اس ب ــددی رو ــای متع ــا چالش ه ــتان ب ــا افغانس ــن ب ــای چی ــق توافق ه تحق

رو بــه افزایــش میــان افغانســتان و پاکســتان امــکان اتصــال افغانســتان بــه طــرح ســی پک را بــه حداقــل 

ــدار دو بازیگــر بســیار دور از ذهــن اســت؛ 2. ضعــف  ــد پای ــی، امــکان پیون ــه بیان رســانده اســت. ب

ــکان  ــی ام ــرای بین الملل ــای افراط گ ــود گروه ه ــان و وج ــۀ بی پای ــدرت، منازع ــگ ق ــت، جن ــاد دول نه

ــاخته  ــن س ــدود و ناممک ــاخت را مح ــای زیرس ــری طرح ه ــرای پیگی ــی ب ــرکت های چین ــور ش حض

ــور  ــاخت و عب ــای زیرس ــاِن طرح ه ــام و پای ــرای انج ــان ب ــال ها طالب ــن س ــم ای ــه رس ــت؛ 3. ب اس

کاروان هــای تجــاری زمینــی و ریلــی مبالــغ زیــادی دریافــت کــرده اســت. در صــورت ادامــۀ ناامنــی 

ــه  ــرد ک ــرار می گی ــز ق ــزاره روی می ــن گ ــان ای ــت از طالب ــد امنی ــه خری ــن ب ــار چی ــتان و اجب در افغانس

ــان  ــداوم جری ــن و ت ــای چی ــه مرزه ــی ب ــۀ نزدیک ــه وسوس ــد ب ــن، می توان ــان از چی ــی طالب درآمدزای

دریافــت پــول منجــر شــود.

همکاری های اقتصادی

براســاس گــزارش ابتــکار عمــل شفاف ســازی صنایــع اســتخراجی12 ارزش تخمینــی ذخایــر مــواد معدنــی 

12. Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
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افغانســتان ماننــد طــال، مــس، آهــن، فلــزات کمیــاب و اورانیــوم فراتــر از یــک تریلیــون دالر اســت. نبــود 

 IMF,( امنیــت و ســاختار دولتــی ضعیــف بهره بــرداری درســت از ایــن معــادن را ناممکــن ســاخته اســت

ــده  ــل  ش ــتان تبدی ــی در افغانس ــرمایه گذار خارج ــن س ــه بزرگ تری ــر ب ــال حاض ــن درح 12 :2019(. چی

ــرکت های  ــیومی از ش ــه کنسرس ــوری  ک ــت به ط ــوده اس ــال ب ــیار فع ــادن بس ــوزۀ مع ــن در ح ــت. چی اس

ــدن  ــن مع ــک، بزرگ تری ــس عین ــتخراج م ــاز اس ــارد دالری امتی ــۀ 3،5 میلی ــرارداد اولی ــا ق ــن ب ــی چی دولت

مــس افغانســتان را در ســال 2008 به دســت آورنــد )Yun Sun, 2020: 4(. چیــن امیــدوار اســت 

همکاری هــای اقتصــادی بــا افغانســتان در کنــار روابــط اســتراتژیک بــا پاکســتان فضــای سیاســی منطقــه 

را به نفــع او تغییــر دهــد. ابرطرح  هــا بــه پکــن بــرای اقنــاع دیگــر بازیگــران بــرای همراهــی بــا چیــن بــرای 

حــل مشــکالت امنیتــی اهــرم الزم می دهــد. به جــز پاکســتان چیــن بــا اروپــا نیــز دربــارۀ ایجــاد ثبــات و 

امنیــت در افغانســتان منافــع مشــترک دارنــد. در ایــن چارچــوب طرح هــای مشــترکی را در منطقــه دنبــال 

ــه ای  ــاالت منطق ــت اتص ــرای تقوی ــا ب ــۀ اروپ ــن و اتحادی ــای چی ــه همکاری ه ــوان ب ــه می ت ــد ک می کنن

ــرق  ــارت ب ــال و تج ــرح انتق ــون دالر در ط ــا 70 میلی ــرمایه گذاری اروپ ــک س ــه در آن بان ــرد ک ــاره ک اش

آســیای جنوبــی )کاســا - 1000( بــرای انتقــال بــرق قرقیزســتان و تاجیکســتان بــه افغانســتان و پاکســتان 

ســرمایه گذاری کــرد. پذیــرش مســئولیت امنیــت در افغانســتان به ســبب قــدرت اقتصــادی چیــن  در نبــود 

ــک  ــازی ژئوپلیتی ــه ب ــدد از ورود ب ــل متع ــه دالی ــور ب ــن کش ــت و ای ــن نیس ــوب پک ــده، مطل ــاالت  متح ای

ــر  ــع تغیی ــن را به قط ــرد چی ــوالت رویک ــد تح ــا رون ــی دارد، ام ــه م ــب نگ ــود را عق ــه خ ــی در منطق و امنیت

خواهــد داد.

آمــار بــه ارائــۀ تصویــری از روابــط تجــاری کمــک می کنــد. حجــم صــادرات چیــن بــه افغانســتان در 

ســال 2019 برابــر بــا 600 میلیــون دالر بــوده اســت کــه از ایــن رقــم 127 میلیــون دالر آن انــواع الســتیک 

بــوده اســت. همچنیــن در مــدت مشــابه افغانســتان 29،1 میلیــون دالر بــه چیــن صــادرات داشــته اســت 

ــزارش وزارت  ــاس گ ــر اس ــت )oec.world(. ب ــوده اس ــکبار ب ــواع خش ــون دالر از آن ان ــه 19،7 میلی ک

ــه  ــت ک ــا 48،741 دالر اس ــر ب ــل 2021 براب ــتان در آوری ــه افغانس ــور ب ــن کش ــادرات ای ــن ص ــی چی دارای

ــر  ــا 44،020 دالر( افزایــش داشــته اســت. ب ــر ب ــم مــاه پیــش از آن )صــادرات مــارس براب ــه رق نســبت ب

ــا آوریــل 2021 به طــور میانگیــن  ــۀ 2001 ت ــن از ژانوی اســاس داده هــای منتشرشــده در ایــن گــزارش چی

18،913 دالر در مــاه، کاال بــه افغانســتان صــادر کــرده اســت. باالتریــن رقــم مربــوط بــه آگوســت 2018 

و عــدد 76،903 دالر و پایین تریــن مــاه فوریــۀ 2002 اســت )oec.world1(. نمــودار 1 میــزان صــادرات 

ــاه گذشــته و 10 ســال گذشــته را نشــان می دهــد. ــن در دوازده م چی
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نمودار 1: میزان صادرات چین در سال های 2001 تا 2021

ــی  ــزات الکترونیک ــه تجهی ــوط ب ــال 2020 مرب ــتان در س ــه افغانس ــن ب ــادرات چی ــزان ص ــن می باالتری

کشــاورزی  و  صنعتــی  ماشــین آالت  و  دالر(  )63،85 میلیــون  الســتیک  دالر(،  )86،63 میلیــون 

.)tradingeconomics( اســت  دالر(  )59،3 میلیــون 

Sourse: Tradingeconomics.com  2021 نمودار 2: صادرات چین به افغانستان  در سال های 2012 تا
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ــازی  ــیلۀ متنوع س ــود به وس ــاری خ ــراز تج ــود ت ــرای بهب ــری ب ــی تدابی ــه طراح ــم ب ــتان مصم افغانس

ــول  ــی پ ــدوق بین الملل ــزارش صن ــاس گ ــر اس ــت. ب ــی واردات اس ــش جایگزین ــی و افزای ــداف صادرات اه

ــوالت  ــت و محص ــوده اس ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــد از تولی ــدود 4،5 درص ــادرات ح ــال 2018 ص در س

ــود  ــران و نب ــی بح ــد. نامیرای ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــتان را ب ــادرات افغانس ــه چهارم ص ــاورزی س کش

ــل  ــه حداق ــاال ب ــک ب ــل ریس ــی13 را به دلی ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــکان س ــان آن ام ــم  انداز پای چش

رســانده اســت. بــا وجــود ایــن، بیشــترین رقــم ســرمایه گذاری مربــوط بــه چیــن و امــارات متحــدۀ عربــی 

ــت. ــده اس ــف از آن آم ــورهای مختل ــهم کش ــادرات و س ــم ص ــودار 3 حج ــت. در نم اس

Sourse: Dot, HMF نمودار3: حجم صادرات و سهم کشورهای مختلف از آن

5. انگیزه های استراتژیک برای افزایش مشارکت

نگرانی های امنیتی

ــای  ــور و پناهــگاه گروه ه ــیر صعب العب ــه مس ــان ک ــه واخ ــا باریک ــن ب ــتان ســین کیانگ چی ــایگی اس همس

ــی  ــبب نگران ــواره س ــتان هم ــی در افغانس ــتی بین الملل ــای تروریس ــر گروه ه ــان و دیگ ــد طالب ــی مانن افراط

13.  .Foreign Direct Investment (FDI)
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ــۀ پرخطــر  ــز ســه مؤلف ــن، اســتان ســین کیانگ حئ ــوده اســت. در گفته هــای مقامــات چی ــن ب ــی چی امنیت

امنیتــی یعنــی تروریســم، افراط گرایــی مذهبــی و جدایی طلبــی دارد )Stone, 2019: 6(. افزایــش ســطح 

مخاطــرات امنیتــی در افغانســتان احتمــال پیونــد میــان گروه هــای جدایی طلــب در افغانســتان بــا ایغورهــای 

ــد  چیــن را میســر می ســازد. همچنیــن طرح هــای اقتصــادی چیــن در کشــورهای آســیای مرکــزی را تهدی

ــزی و  ــیای مرک ــدرو در آس ــای تن ــر گروه ه ــا دیگ ــا ب ــال ایغوره ــۀ اتص ــد زمین ــتان می توان ــد. افغانس می کن

worldview.( ــاید ــن را بگش ــت چی ــا دول ــرا ب ــای افراط گ ــیر ورود گروه ه ــد و مس ــاد کن ــی را ایج جنوب

ــل اســتان ســین کیانگ  ــرای دولــت چیــن تبدی ــدزا ب stratfor.com(. به نظــر می رســد، ســناریوهای تهدی

بــه محــل بعــدِی اســتقرار گروه هــای تروریســتی پــس از افغانســتان باشــد. چیــن همــواره ایــن ســناریو را 

ــای  ــی گروه ه ــز دارد و نامیرای ــود روی می ــادی خ ــرفت های اقتص ــه پیش ــرب ب ــه زدن غ ــوان راه ضرب به عن

ــد.  ــیه می دان ــی روس ــده و حت ــاالت  متح ــان ای ــکار و پنه ــت آش ــطۀ حمای ــین کیانگ را به واس ــدرو در س تن

ــرد کــه بســیاری از شــبه نظامیان ایغــور در مناطــق قبایلــی پاکســتانی  ــی از آنجــا نشــأت می گی ــن نگران ای

ــر  ــار دیگ ــد )Small, 2015: 3(. در کن ــاه گرفته ان ــتان پن ــرقی افغانس ــی و ش ــتان های جنوب ــا( و اس )فت

ــان  ــش هم پیم ــا داع ــده ی ــان، القاع ــا طالب ــتان ب ــالمی ازبکس ــش اس ــد جنب ــتی مانن ــای تروریس گروه ه

ــبه نظامیان  ــان ش ــده می ــق انجام ش ــر تواف ــتان، بناب ــئلۀ افغانس ــیدن مس ــورت به سرانجام رس ــده اند. در ص ش

افراطــی بــرای آزادســازی و ایجــاد دولــت اســالمی در ســین کیانگ بــه حــزب اســالمی ترکســتان خواهنــد 

پیوســت کــه تحقــق ایــن ســناریو بــه معنــای تضعیــف تمامیــت ارضــی چیــن و افزایــش تهدیــدات امنیتــی 

در داخــل خــاک ایــن کشــور خواهــد بــود )Zhao Hong, 2020: 7(. ماننــد آنچــه در ژوئیــۀ 2009  در 

اســتان اورومچــی رخ داد و در آن نیروهــای نظامــی چیــن 200 نفــر را کشــتند.

ــناریوی  ــت س ــی و تقوی ــان چین ــی و افراط گرای ــای طالبان ــان نیروه ــد می ــرکات جدی ــه تح ــه ب ــا توج ب

گفته شــده، رویکــرد چیــن از دوری محاسبه شــده در چنــد ســال اخیــر به ســوی افزایــش مشــارکت امنیتــی 

تغییــر کــرده اســت. بــرای نمونــه، ســفیر افغانســتان در چیــن در ســپتامبر 2018 اعــالم کــرد پکــن آمادگــی 

خــود را بــرای آمــوزش ســربازان افغانســتانی در خــاک چیــن بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات نظامــی و امنیتــی 

داعــش و القاعــده اعــالم کــرده اســت تــا بدیــن وســیله از خطــوط مــرزی دو کشــور محافظــت شــود. در 

همیــن دورۀ زمانــی چیــن در باریکــۀ واخــان در والیــت بدخشــان افغانســتان پایــگاه نظامــی ایجــاد کــرد. 

چیــن اعــالم کــرده اســت نیروهــای نظامــی ایــن کشــور تنهــا به دلیــل آمــوزش نیروهــای نظامــی افغــان 

militar- ــود  ــد ب ــی نخواه ــور دائم ــن حض ــده اند و ای ــتقر ش ــتان مس ــگاه در افغانس ــن پای ــز ای )و تجهی

ــای  ــور در حوزه ه ــرای حض ــن ب ــل چی ــر تمای ــانی ب ــون نش ــم تاکن ــه گفتی ــه ک ytimes.com(. همان گون
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ــدارد.  ــان وجــود ن ــد افراط گرای ــع تهدی ــرای دف ــر از امن ســازی مرزهــای مشــترک ب ــی افغانســتان فرات امنیت

بــا وجــود اینکــه چیــن تــوان تأثیرگــذاری در بخش هــای شــرقی افغانســتان را بــا توجــه بــه قــدرت نفــوذش 

ــان در دو  ــا طالب ــط را ب ــخصی از رواب ــطح مش ــه س ــت ک ــورهایی اس ــدود کش ــتان دارد و از مع ــر پاکس ب

دهــۀ گذشــته حفــظ کــرده اســت. همچنیــن ایجــاد »تیــپ کوهســتان«14 در واخــان نمونــۀ خوبــی در ایــن 

ــان  ــش از اطمین ــی دارد و پی ــده گام برم ــیار حساب ش ــن بس ــد چی ــر می رس ــد. به نظ ــد باش ــه می توان زمین

ــارزه  ــد مب ــه بی تری ــد ک ــد ش ــت نخواه ــش امنی ــژه بخ ــوزه ای، به وی ــچ ح ــرایط وارد هی ــب بودن ش از مناس

ــان  ــمنی طالب ــبب دش ــودن در آن، س ــرا موفق نب ــش دارد )Bokhari, 2019: 2(. زی ــان را در درون ــا طالب ب

ــود  ــرا می ش ــای افراط گ ــر گروه ه ــان و دیگ ــوی طالب ــتان از س ــش ترکس ــت جنب ــال حمای ــش احتم و افزای

.)militarytimes.com(

مهم تریــن نگرانــی امنیتــی چیــن در قبــال افغانســتان ایجــاد پایگاهــی امــن بــرای ایغورهــا در افغانســتان 

بــا هــدف ضربــه زدن بــه چیــن اســت. از ایــن رو، چیــن اقدامــات متعــددی را در ســال های گذشــته انجــام 

ــن  ــرزی چی ــوط م ــن خط ــی از امنیتی تری ــان یک ــۀ واخ ــتان در باریک ــن و افغانس ــرز چی ــت و م داده اس

ــام داده  ــتان انج ــا افغانس ــود ب ــرزی خ ــوط م ــت از خط ــرای محافظ ــیاری ب ــای بس ــن تالش ه ــت. چی اس

اســت کــه نمونــۀ آن وعــدۀ کمــک 85 میلیــون دالری چیــن )دســامبر 2017( بــه ارتــش افغانســتان بــرای 

arianan-( 15 باهــدف محافظــت از خطــوط مــرزی چیــن و افغانســتان اســت «ایجــاد »تیــپ کوهســتان

ews.af(. همچنیــن ایجــاد پایــگاه بدخشــان و راه انــدازی ســازوکار هماهنگــی و همــکاری چهارجانبــه16 

ــای  ــت همکاری ه ــدف تقوی ــا ه ــن ب ــت. چی ــوارد اس ــن م ــتان از ای ــتان و تاجیکس ــتان، پاکس ــا افغانس ب

ــا افغانســتان پایــگاه نظامــی مشــترک در بدخشــان ســاخته اســت. ســاخت ایــن پایــگاه  ضدتروریســتی ب

ــأ  ــی و خ ــای آمریکای ــروج نیروه ــا خ ــاط ب ــا در ارتب ــدن گمانه زنی ه ــس از جدی ش ــال 2018 و پ از س

قــدرت در ایــن کشــور آغــاز شــد. توافــق بــر ســر ســاخت ایــن پایــگاه بعــد از ســفر هیئــت افغانســتانی بــه 

سرپرســتی طــارق شــاه بهرامــی، وزیــر دفــاع افغانســتان انجــام شــد )enews.fergananews.com(. در 

دیــدار طــارق شــاه و ژنــرال چانــگ وانکــوان،17 همتــای چینــی او مقــرر شــد دو کشــور در ســطح عالــی 

ــای  ــتان همکاری ه ــمالی افغانس ــق ش ــر مناط ــان و سراس ــت بدخش ــی در والی ــا افراط گرای ــه ب ــرای مقابل ب

ــۀ  ــرد هم ــالم ک ــت اع ــن هیئ ــای ای ــری از اعض ــت وزی ــرال دول ــند. ژن ــته باش ــی داش ــی و امنیت نظام

14.  .Mountain Brigade
15. mountain brigade
16. Quadrilateral Coordination and Cooperation Mechanism (QCCM)
17. General Chang Wanquan
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 .)Toktomushev, 2018: 6( هزینه هــای فنــی و تســلیحاتی مربــوط بــه ایــن پایــگاه را چیــن می پذیــرد

ــا جنبــش اســتقالل ترکســتان شــرقی18 اســت. پایگاه هــای  ــه ب ــگاه مقابل ــن پای یکــی از اهــداف ایجــاد ای

جنبــش اســتقالل ترکســتان شــرقی در افغانســتان مســتقر هســتند و چیــن از احتمــال پیونــد میــان ایــن گــروه 

و ایغورهــا نگــران اســت. مقامــات چینــی بــر ایــن باورنــد کــه طالبــان و القاعــده مبــارزان ایغــور را آمــوزش 

نظامــی و عقیدتــی می دهنــد )Kemel Toktomushev, 2018: 3(. حساســیت زیــاد چیــن نســبت بــه 

جنبــش ترکســتان شــرقی را می تــوان بــه درخواســت رســمی چیــن از پاکســتان در ژوئــن 2014 مبنــی  بــر 

ــود کــه در آن دورۀ زمانــی  ــاور ب ــر ایــن ب ــان در وزیرســتان شــمالی دیــد. چیــن ب ــه مواضــع طالب حملــه ب

.)mei.edu( طالبــان میزبــان برخــی ســران جنبــش ترکســتان بــوده اســت

نگرانی امنیتی از خروج نیروهای آمریکایی

بــر اســاس برنامــۀ از پیــش اعالم شــدۀ رونــد خــروج نیروهــای آمریکایــی از افغانســتان تــا ســپتامبر ادامــه 

ــت  ــروج خواس ــن خ ــد ای ــان می ده ــاری نش ــر ج ــوالت از تی ــد تح ــه رص ــه ک ــت. همان گون ــد داش خواه

ــن تحــول از پیــش  ــل رســانده اســت. نشــانه های ای ــه حداق ــح را ب ــد صل ــا رون ــرای همراهــی ب ــان ب طالب

آشــکار بــود. در ایــن زمینــه می تــوان بــه گــزارش ســازمان ملــل متحــد در ارتبــاط بــا افزایــش 30 درصــدی 

کشــته های غیرنظامــی در ســه  ماهــۀ اول ســال 2021 اشــاره کــرد )unama.unmissions.org(. در ایــن 

چارچــوب نــگاه بازیگــران منطقــه ای تأثیرگــذار و تأثیرپذیــر از تحــوالت افغانســتان اهمیــت دارد. بــا توجــه 

ــه امــروز به صــورت مســتقیم  ــا ب ــگاه همســایۀ شــرقی افغانســتان کــه ت ــن نوشــتار، ن ــای تمرکــز ای ــه مبن ب

در برابــر تحــوالت افغانســتان کنــش جــدی نشــان نــداده اســت از دیدگاه هــای مختلــف می توانــد مــورد 

ــت:  ــه اس ــتان این گون ــال افغانس ــن در قب ــت چی ــمی اولوی ــرد رس ــاس رویک ــر اس ــرد. ب ــرار گی ــه ق توج

1. اولویــت اصلــی دســتیابی بــه صلــح در افغانســتان اســت کــه در ســایۀ آن امــکان توســعۀ زیرســاخت و 

ــد به دســت همــۀ نیروهــای  ــدۀ افغانســتان بای ــا خــروج نیروهــای خارجــی آین امنیــت فراهــم شــود؛ 2. ب

افغــان در ســاختار سیاســی همه جانبــه بــا جلــب مشــارکت حداکثــری و مســالمت آمیز باشــد؛ 3. توســعه 

ــد  ــدار بای ــح پای ــاد صل ــرای ایج ــت و ب ــتان اس ــه در افغانس ــان مناقش ــدۀ پای ــده و تضمین کنن تقویت کنن

اولویــت را روی بازســازی و توســعه قــرار داد کــه در ســایۀ آن فقــر، تجــارت مــواد مخــدر، صــدور ناامنــی 

و مهاجــرت در ایــن کشــور پایــان خواهــد یافــت؛ 4. خــروج مســئوالنۀ نیروهــای خارجــی از افغانســتان 

.)foreignpolicy.com( ــه برهــم نخــورد ــود در افغانســتان و منطق ــه ای کــه نظــم موج به گون

18. East Turkestan Independence Movement (ETIM)
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ــرز  ــوی م ــی در دو س ــال افراط گرای ــا و اتص ــرای اویغوره ــن ب ــی ام ــه پناهگاه ــتان ب ــل افغانس تبدی

ــز  ــوزش و تجهی ــئولیت آم ــن رو، مس ــت. از ای ــی اس ــات چین ــروی مقام ــناریوی پیش ــن س نامطلوب تری

نیروهــای مــرزی افغانســتان را در حاشــیۀ مــرزی دو کشــور متقبــل شــده اند. از دیــدگاه دیپلماتیــک چیــن 

ــپارد  ــوادث نمی س ــت ح ــود را به دس ــت خ ــا سرنوش ــد؛ ام ــت می کن ــتان حمای ــتی در افغانس ــد آش از رون

ــان  ــان جلســه های غیررســمی بیــن طالب ــدۀ افغانســتان میزب ــان در آین ــگاه طالب ــا پذیــرش نقــش و جای و ب

و نماینــدگان دولــت افغانســتان بــوده و از دیدارهــای عمومــی رهبــران ارشــد طالبــان ماننــد مالعبدالغنــی 

بــرادر رئیــس دفتــر طالبــان در دوحــۀ قطــر اســتقبال کــرده اســت. ســرانجام در ژوئــن 2019 لــو کانــگ، 

ــن  ــرادر از چی ــی ب ــتی مالعبدالغن ــه سرپرس ــان ب ــت طالب ــدار هیئ ــن از دی ــۀ چی ــخن گوی وزارت خارج س

خبــر داد. کشــف شــبکۀ جاسوســی چیــن در کابــل نشــان داد ایــن کشــور از یک ســو، بــه سیاســت مداران 

افغانســتانی به ویــژه تاجیک هــا و از ســوی دیگــر، بــه تــوان و ارادۀ دولــت پاکســتان بــرای کنتــرل 

ــر اســاس گــزارش نیروهــای امنیتــی افغانســتان در اواخــر  ــا طالبــان اعتمــاد نــدارد. ب ارتبــاط اویغورهــا ب

ــی  ــی و عملیات ــای اطالعات ــور فعالیت ه ــن کش ــه در ای ــد ک ــف ش ــی کش ــبکۀ چین ــک ش ــال 2020 ی س

انجــام مــی داد. پــس از اعــالم خبــر دســتگیری 10 تــا 13تبعــۀ چینــی در افغانســتان، اشــرف غنــی بــرای 

ــه  ــد. گفت ــت کن ــا فضــای رســانه ای را مدیری ــط دو کشــور، کوشــید ت ــری از افزایــش تنــش در رواب جلوگی

می شــود ایــن افــراد بــا حمایــت ســرویس اطالعاتــی پاکســتان در شــبکۀ حقانــی نفــوذ و در جمــع آوری 

ــا افراط گرایــان در افغانســتان تــالش کردنــد  ــا میــزان نفــوذ و همــکاری اویغورهــا ب اطالعــات در رابطــه ب

.)Shishir Gupta, 2021: 2(

در صــورت پذیــرش ایــن ســناریو کــه چیــن بــر اســاس برنامــه ای مشــخص بــا شــبکۀ حقانــی و طالبــان 

ارتبــاط برقــرار کــرده اســت، می تــوان گمانــۀ مطرح شــده از ســوی منابــع مختلــف افغــان دربــارۀ ارتبــاط 

گســتردۀ چیــن و طالبــان را پذیرفــت. یــک دهــه پــس از قتل عــام راهــداران چینــی ایــن کشــور میزبــان گــروه 

Ca-( طالبــان در پکــن شــد و پیشــنهاد گــروه ســه، متشــکل از چیــن و پاکســتان و طالبــان را مطــرح کــرد

labrese, 2021: 4(. رویکــرد امنیتــی نســبت بــه تحــوالت افغانســتان بــرای همــۀ بازیگــران منطقــه ای 

ــوب  ــتان مطل ــن در افغانس ــروصدای پک ــرمایه گذاری بی س ــرد س ــا رویک ــت، ام ــی اس ــه ای پذیرفتن گزین

بســیاری از بازیگــران به ویــژه ایــاالت  متحــده نیســت. در نوامبــر 2020، الیــس ولــز، معــاون وزیــر خارجــۀ 

ایــاالت  متحــده در امــور آســیای جنوبــی و مرکــزی از نقــش چیــن در افغانســتان به شــدت انتقــاد کــرد. او 

گفــت چیــن هیــچ کمــک مالــی قابــل  توجهــی بــرای توســعۀ زیرســاخت و برقــراری امنیــت در افغانســتان 

ــی  کــه پکــن ســود  ــد.  در حال ــی در افغانســتان را طلــب می کن ــکا تعهــد امنیت ــد و از آمری صــرف نمی کن
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ــی آورد. ــت م ــتان به دس ــدن در افغانس ــتخراج مع ــای اس ــور در طرح  ه ــاری از حض سرش

6. نتیجه 
چیــن به عنــوان همســایۀ شــرقی، خــود را بازیگــری تســهیلگر در تحــوالت افغانســتان می دانــد و 

می کوشــد خــود را در حاشــیه ای امــن نــگاه دارد. بــا وجــود اختالفــات و تعــارض منافــع آشــکار بــا ایــاالت 

 متحــده، پکــن در تحــوالت افغانســتان همــواره از سیاســت واشــینگتن حمایــت کــرده و سیاســت بی تفاوتی 

ــا رویکردهــای آشــکار  ــن سیاســت گمانه هــای بســیاری را در رابطــه ب ــده اســت. ای حساب شــده را برگزی

و پنهــان چیــن بــه ذهــن متبــادر می ســازد کــه در نوشــتار حاضــر کوشــیدیم تصویــری از نــگاه چینــی بــه 

افغانســتان ارائــه دهیــم. راهبــرد چیــن در قبــال افغانســتان مبتنــی  بــر انــگارۀ امنیــت و اقتصــاد اســت. در 

ــرد.  ــی ک ــوان از آن چشم پوش ــه نمی ت ــد ک ــی« می شناس ــدرت سیاس ــان را »ق ــن طالب ــال چی ــن ح همی

چیــن به عنــوان بازیگــر اقتصادمحــور بــرای تحقــق منافــع اقتصادیــش در افغانســتان نیازمنــد ثبــات و پایــان 

منازعــه اســت.

ــل  ــطح تعام ــش س ــمت افزای ــوی س ــن را به س ــی چی ــادی و امنیت ــای اقتص ــد، انگیزه ه ــر می رس به نظ

و حضــور در افغانســتان پیــش  رانــد. انگیزه هــای چیــن در قبــال افغانســتان در دو ســطح خــوِد افغانســتان 

ــرح  ــدۀ ط ــش معطل مان ــتان بخ ــود. افغانس ــی می ش ــر  بررس ــازل بزرگ ت ــک پ ــه ای از ی ــتان قطع و افغانس

ــزی و  ــیای مرک ــه آس ــتان ب ــد افغانس ــن در پیون ــت چی ــورت موفقی ــت و در ص ــن اس ــادی چی ــزرگ اقتص ب

پاکســتان و اتصــال افغانســتان بــه ایــران و از آن راه بــه خاورمیانــه و اروپــا، بخــش بزرگــی از رؤیــای چینــی 

ــر راه گذرهــای منطقــه ای و در ادامــۀ آن تســلط ژئوپلیتیکــی محقــق خواهــد شــد. همچنیــن  در رهبــری ب

ــع  ــور و مان ــن کش ــرب ای ــی در غ ــرات امنیت ــش مخاط ــای افزای ــه معن ــن ب ــرای چی ــات ب ــتان بی ثب افغانس

پیشــروی بلندپروازی هــای اقتصــادی آن اســت. موفقیــت طــرح راه ابریشــم جدیــد در گــرو ثبــات منطقــه 

ــه  ــی ب ــری ناامن ــکان تس ــتان ام ــران در افغانس ــطح بح ــترش س ــه گس ــت ک ــزی اس ــیای مرک ــژه در آس به وی

ــن رو: ــد؛ از ای ــش می ده ــیار افزای ــتان را بس ــتان و قرقیزس ــتان، ازبکس تاجیکس

حضــور چیــن در طرح  هــای زیرســاخت و ثبات ســاز در افغانســتان بــا هــدف تغییــر تصویــر جهانــی 	 

ــور از سیاســت بی تفاوتــی  ــا عب ــی ب ــال تحــوالت پیرامون ــن کشــور و نمایــش مســئولیت پذیری آن در قب ای

حساب شــده بــه مشــارکت اســتراتژیک اســت.

همــکاری اســتراتژیک چیــن و پاکســتان چالش هــای ویــژه  ای پیــش روی چیــن بــرای تقویــت روابــط 	 
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ــش  ــت؛ 2. تن ــان اس ــد طالب ــی مانن ــای افراط ــان گروه ه ــتان میزب ــد: 1. پاکس ــرار می ده ــتان ق ــا افغانس ب

روابــط میــان افغانســتان و پاکســتان؛ 3. تمایــل پاکســتان بــرای پیونــد بــه آســیای مرکــزی و تهدیدانــگاری 

ــت  ــتان و در نهای ــتان و پاکس ــان افغانس ــن می ــن چی ــه قرار گرفت ــه در میان ــر ب ــتان منج ــوی افغانس آن از س

اثرپذیــری منافــع پکــن در هــر دو کشــور خواهــد شــد.

ــتان 	  ــرقی افغانس ــی و ش ــق جنوب ــتان و مناط ــی پاکس ــق قبایل ــور در مناط ــبه نظامیان ایغ ــور ش حض

ــرح  ــدی مط ــورت ج ــه را به ص ــان دو گمان ــروه طالب ــل گ ــارکت کننده ذی ــای مش ــا گروه ه ــکاری ب و هم

ــوان  ــور ت ــبه نظامیان ایغ ــا ش ــه ای( آی ــر نتیج ــا ه ــتان )ب ــه در افغانس ــان منازع ــورت پای ــد: 1. در ص می کن

اجماع ســازی بــرای اتحــاد ایــن گروه هــا علیــه دولــت چیــن و آزادســازی مناطــق اســالمی در غــرب ایــن 

کشــور را دارنــد؛ 2. حمایــت مــادی و معنــوی گروه هــای افراطــی از ایغورهــا و بازگشــت نیروهــای ایغــور 

تجهیزشــده و آمــوزش دیــده بــه چیــن.

ــد. از  ــل کن ــانگهای تبدی ــان ش ــی پیم ــای اصل ــی از اعض ــه یک ــتان را ب ــت افغانس ــته اس ــن نتوانس چی

ایــن رو، ایجــاد اجمــاع منطقــه ای بــرای حــل بحــران در افغانســتان بــا رهبــری چیــن دشــوار شــده اســت. 

همچنیــن چیــن از ســازوکار چهارگانــه بــرای ایجــاد محــوری منطقــه ای بــرای مشــارکت در حــل مســئلۀ 

افغانســتان نیــز نــاکام مانــد. ایــن پرســش به طــور جــدی مطــرح اســت کــه در صــورت گســترش بحــران 

در افغانســتان در چــه صــورت نیروهــای نظامــی و امنیتــی چیــن بــه افغانســتان وارد خواهنــد شــد. بــا رصــد 

تحــوالت منطقــه ای و بررســی رویکردهــای کالن ایــن کشــور به نظــر می رســد در دو صــورت ایــن اتفــاق 

خواهــد افتــاد: 1. اتصــال افراط گرایــی در دو ســوی مــرز چیــن و افغانســتان؛ 2. تســری بحــران و ناامنــی 

بــه آســیای جنوبــی و مرکــزی. در رابطــه بــا چگونگــی ورود احتمالــی نیروهــای نظامــی چیــن بــه فراتــر 

ــا ســازمان ملــل و ایجــاد  ــن آن همراهــی ب از مرزهایــش گمانه هــای متعــددی مطــرح اســت کــه قوی تری

ــورت  ــتان به ص ــی پاکس ــی و اطالعات ــوان نظام ــتفاده از ت ــکار و اس ــورت آش ــه ای به ص ــازوکاری منطق س

غیرعلنــی و غیرمســتقیم اســت.

ــذاری آن  ــور و اثرگ ــان ایغ ــا معترض ــی ب ــی و داعش ــی طالبان ــال افراط گرای ــرس از اتص ــه ت ــه ب ــا توج ب

بــر طــرح بــزرگ اقتصــادی چیــن و روابــط اســتراتژیک چیــن و پاکســتان به نظــر می رســد پکــن از ایجــاد 

ــد. از آن  ــت می کن ــتان حمای ــئلۀ افغانس ــت مس ــل و مدیری ــرای ح ــتان ب ــت پاکس ــا محوری ــی ب محورهای

جملــه می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: چیــن و پاکســتان و افغانســتان؛ چیــن و روســیه و پاکســتان؛ 

ــر  ــن ب ــوق چی ــورت تف ــران و پاکســتان. در ص ــن، روســیه، ای ــتان و افغانســتان؛ چی ــکا، پاکس ــن، آمری چی
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ــور  ــن کش ــه ای ــی پک ب ــرح س ــال ط ــا اتص ــد ب ــر می رس ــده، به نظ ــاالت  متح ــود ای ــه در نب ــاع منطق اوض

احاطــه ژئوپلیتیکــی چیــن بــر آســیای جنوبــی و مرکــزی بــه نقطــه حســاس خــود خواهــد رســید و ایــن 

ــت ژئوپلیتیــک روســیه خــود  ــه ای و تضعیــف مزی ــت اتصــاالت منطق ــای تقوی ــه رؤی موضــوع پکــن را ب

ــه در  ــد و همه جانب ــازوکاری جدی ــاد س ــا ایج ــتان ی ــح در افغانس ــق صل ــورت تحق ــاند. در ص ــد رس خواه

ــن از  ــی چی ــش نگران ــرد:  1. کاه ــان ک ــن بی ــرای چی ــدد را ب ــناریوهای متع ــن س ــوان ای ــور، می ت ــن کش ای

اتصــال افراط گرایــی چینــی بــا افراط گرایــی طالبانــی؛ 2. ادغــام افغانســتان بــه طــرح بــزرگ چیــن. در ایــن 

ــه ای  ــای منطق ــه طرح ه ــتان ب ــتن افغانس ــن و پیوس ــران و چی ــتراتژیک ای ــۀ اس ــت توافق نام ــورت، موفقی ص

چیــن می تــوان ایــن تصویــر را ارائــه داد کــه راه آهــن چیــن از مســیر افغانســتان بــه ایــران و ســپس از ترکیــه 

بــه اروپــای شــرقی خواهــد رســید و ایــن بــه معنــای تحقــق یکــی از مهم تریــن رؤیاهــای چینــی اســت.
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