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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 (۲۵/۰۴/۲۰۲۱) ۱۴۰۰ثور  ۵         نفرایباسط آر

 

 خروج امریکا و غرب و ورود چین
 

در حالی که چین در حال »هایش نوشته بود: ام که در یکی از شماره عاریت گرفته اشپیگل به را از روزنامه عنوان
تعیین تاریخ خروج کامل «. خواهد نیروهای خود را از افغانستان خارج کندخود است، دونالد ترمپ میگسترش نفوذ 

ناپذیر طالبان در مورد نشست ها از افغانستان، و موضع تند و آشتنیتبع ناتو و اروپایی نیروهای امریکایی و به
سیاسی  ها و ابهامات را در مورد آیندهگرانیهای صلح، موجی از ن وگو استانبول و تاکید بر عدم مشارکت در گفت

های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و تحکیم احتمالی حاکمیت طالبان بر وجود آورده است. در پهلوی نگرانیافغانستان به 
« South China Morning Post»ورود چین به عنوان قدرت جایگزین یا به روایت  کل قلمرو افغانستان، مسأله

های کند با استناد به گزارشصلح، یکی از موارد مهم و قابل کندکاوی است. راقم این سطور سعی می نیروی حافظ
های حول حضور احتمالی انگلیسی و آلمانی به این مهم بپردازد و به پرسش بخصوصمعتبر از منابع بیرونی، به 

جهانی و در  خلق چین در پهلوی جامعه سیاسی افغانستان نگاهی داشته باشد. جمهوری چین و برایند آن در آینده
های حیاتی و امنیتی نقش ایفا نموده های مهم و زیرساختالمللی برای افغانستان در پروژههای بینچارچوب همکاری
در دنهاخ، لندن،  ۲۰۰۹در پاریس،  ۲۰۰۸در لندن،  ۲۰۰۶المللی در مورد این کشور )های بینو در تمام نشست

پیمان حسن همجواری »های افغانستان داشته است و با امضای شرکت کرده و روابط خوبی با دولت…( استانبول و
(هوآشنگ، ژائو روابط دو کشور در سطح باالیی اعتمادسازی و تقویت شد.« ۲۰۰۶های دوستانه در سال و همکاری

ها کننده است؟ در صورت ورود چین به منطقه، گزینهغرب نگراناما چرا ورود احتمالی چین پس از خروج ( ۲۰۱۲
 و سود و زیان افغانستان چیست؟

 
 :نگاه اجمالی و گذرا به ماهیت سیاست خارجی چین

چیز زیر به معنای )همه« Tianxiaتیانشیا/»سیاسی چین، اصطالح بسیار دیرینه و ظاهراً تفسیربردار  در فلسفه
است و اخیراً ژائو تینگ یانگ، فیلسوف معروف چینی، کتابی نیز در تفسیر و خوانش آسمان(، یک اصطالح معروفی 

 Globalization of theسازی جهان )شمول یا جهانیمدرن این اصطالح نوشته و سعی کرده است تا مفهوم جهان
Globalنی چین در یک معنای هژمونی جهاآن قالب کند؛ اما مفهوم تاریخی این اصطالح در واقع به  ( را به

کند. در پهلوی اصطالح تیانشیا های مختلف زیر سلطه چین تعریف میشهر چینایی است که جهان را در مقیاسآرمان
( یا تأیید حق برتری )حق زور( چین بر Tributary systemگذاری )آرمانی داشت، سیستم باج تر جنبهکه بیش

 دیناستی )دودمان –چینگ  االیام تا روزگاران آغاز رویاروییدیمشرق آسیا از قکشورهای پیرامونی و شرق و جنوب
شد و به استثنای جاپان که روایت مشروعیت امپرتور را ، عمالً اعمال می۱۸۳۹چینگ( با هند بریتانوی در سال 

دانست؛ می وجودی امپراتور ای چین را در تعارض با فلسفهمنطقه آسمانی و غیرقابل تشبث و تمکین در برابر سلطه
ها بودند. (گرندنر، کشورهای پیرامونی مستقیم و غیرمستقیم مجبور به پذیرش حاکمیت و هژمونی چینایی بقیه

( ۱۸۶۰-۱۸۵۶و  ۱۸۴۲-۱۸۳۹اما پس از شکست چین در دو جنگ تریاک با بریتانیا و غرب )( ۲۰۱۵مارگارت: 
حال، چیز زیر آسمان( تحقق نیافت. با این شهر )همههژمونی تاریخی و تمدنی این کشور نیز پایان یافت و آرمان

چین همواره در ناخودآگاه هر مقدرت در چین وجود داشته و با چرخش  طلبانهگرایانه و تاریخی و قدرتنوستالژی ملی
گرفتن از محور اصلی کمونیسم )مسکو(، این کشور آهسته و غرب و فاصلهسوی پکن در دهه هشتاد به  هوشیارانه

را دنبال کرده است. در مورد افغانستان اما این کشور به صورت سنتی نگاه « چیز زیر آسمانهمه»پیوسته گرایش 
اش نداشته است؛ شرقیشمال ستراتژیکی و ژئوپلیتیکی چندانی برای همسایهای داشته و افغانستان اهمیت ژئوحاشیه

به اشغال  ۱۹۷۹اهیر شوروی بود و در فرجام در سال خلوت اتحاد جم افغانستان حیاط ۱۹۸۰تا  ۱۹۵۰زیرا از 
 به کانون منازعه« Heartland»هارتلند  به عنوان بخش مهمی از منطقه ۱۹۸۹مستقیم شوروی در آمد و تا سال 

های داخلی و ظهور طالبان اتفاق افتاد که چین هنوز  بلوک شرق و غرب تبدیل شد. دهه آخر قرن بیست نیز جنگ
با تشکیل دولت طالبان در کابل، با وجود  ۱۹۹۶کرد. در سال اش را سپری میسیاسی و اقتصادیدوران نقاهت 

 رسمیت نشناخت؛ اما بهرسمیت شاختن رژیم طالبان، چین دولت طالبان را به  گری شدید پاکستان برای بهالبی
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لبان پول چین را دوست دارند؛ طا»( زیر عنوان Nikkei Asia,11.09.2020جاپانی نیکی آسیا ) گزارش روزنامه
سیاسی و   چین در سطح باالیی با امارت طالبان روابط« های مسلمان آن را فراموش کنند؟توانند گوالگاما آیا می

المللی( در امریکا، مقامات های تجارت بینبر برج حتا اقتصادی داشته است و دقیقاً در یازدهم سپتامبر )روز حمله
 همکاری اقتصادی و تخنیکی امضا کردند. نامهقندهار توافقچینی و طالبان در 

 
 :تغییر سیاست خارجی چین در قبال افغانستان

غرب به رهبری امریکا به افغانستان، چین از حضور نظامی در چارچوب  سپتامبر و حمله ۱۱به تعقیب رخداد 
رد. تر امنیتی اکتفا کادی و در سطوح پایینهای اقتصنیروهای آیساف سازمان ملل در افغانستان اجتناب و به همکاری

در گزارشی که از ( ۲۰۱۲ای چین به افغانستان را پروفسور ژائو هوآشنگ )دالیل عدم حضور نظامی و نگاه حاشیه
ها مطلق غرب و امریکایی نویسد که سلطه( نشر شده است، میCSISالمللی )ستراتژیک و بینطرف مرکز مطالعات 

رنگ شدن نقش چین در قضایای این کشور شد؛ ولت، ارتش، اقتصاد و امنیت افغانستان باعث کمدر تمام سطوح د
ً با حفظ روابط زیرا چینایی ها مایل نبودند تحت رهبری غرب در افغانستان حضور داشته باشند. بنابراین، ترجیحا

ها و استخراج ها، جادهشفاخانه ن ساخت المنفعه چوهای عامگرفتن در پروژههای افغانستان به سهمدوستانه با دولت
های به بعد در پهلوی تعامالت اقتصادی و همکاری ۲۰۱۲مس عینک اکتفا کردند. البته قابل یاددهانی است که پکن از 

 جانبهافغانستان و پاکستان )نشست سهگرایانه میان جویانه و آشتیسری اقدامات صلحای با افغانستان، به یکمنطقه
منظور حل بحران افغانستان نیز دست  گان بهای میان همسایهافغانستان( و ایجاد اجماع منطقه –پاکستان  –چین 

تر به ای نیست و بیشیازید. از سوی دیگر، دکترین سیاست خارجی چین مبتنی بر دخالت نظامی در منازعات منطقه
ای متمرکز است. اما حضور سنگین و منطقه –های تجاری ا و تعامالت اقتصادی و همکاریوسازهمسایل ساخت

چین و با توجه به سرحدات ها با تجهیزات و تسلیحات مدرن در افغانستان و در ها و اروپاییامریکایی قدرتمندانه
کیانگ و تجدید رقی در ایالت سینبخش ترکستان شسازمان آزادی افگنانههای هراسبحران امنیتی ناشی از فعالیت

طلبان ترکستان شرقی، اهمیت ژئوپلیتیکی همکاری طالبان با جدایی حیات طالبان در مناطق مختلف افغانستان و سابقه
گرانه چین به سیاست فعال و و اسباب تغییر سیاست نرم و نظاره( ۲۰۱۲، تر شد )همانافغانستان برای چین برجسته

ا؛ رشد هامنیونیم دهه حضور غرب در افغانستان و تشدید ناال افغانستان را فراهم کرد. پس از یکگرانه در قبکنش
تصاعدی قاچاق مواد مخدر، بحران داعش و احتمال ترانزیت داعش و دیگر تندروان مذهبی از خاور میانه و آسیای 

های امنیتی  ن افزود و عالوه بر ایجاد پایگاههای پکنگرانیکیانگ، به مرکزی از طریق دهلیز امن افغانستان به سین
های نظامی در واخان و حتا مراکز آموزش –چین، تاجیکستان، افغانستان  –تر در مناطق مرزی میان سه کشور بیش

استفاده از اشراف/منابع اطالعاتی گسترده و شناخت و تاثیرگذاری پاکستان بر طالبان  ها با مشوره وبدخشان، چینایی
های سیاسی خویش را روی میز طالبان با کابل بخشی از کارت افگن، با حفظ روابطهای دهشتگر گروهو دی

گان طالبان که به پکن سفر داشتند، ، مقامات چینی به نماینده(۰۸٫۰۹٫۲۰۲۰گزارش فایننشل تایمز )اند. به گذاشته
راه برای اتصال  هایی چون یک شبکهزیرساخت اقتصادی و تمویل پروژهای بزرگ در های گستردههمکاری وعده

تر های گستردهدر افغانستان و قول همکاری… ها وراهشهرهای بزرگ، انرژی، خط آهن، استخراج معادن، بزرگ
های مختلف را دادند و در مقابل خواستار تعهد طالبان بر تامین امنیت مناطق مرزی و در صورت خروج در عرصه

امنیت افغانستان، استرداد اویغورهای صفوف طالبان به چین، همکاری در شناسایی و خنثاسازی  غرب از افغانستان،
ین پاسخ های چهای ترورویستی که قصد عبور از افغانستان به چین را دارند، شدند و طالبان نیز به این خواستشبکه

ها به ختصاصی نوشته بود که چینایی( در گزارش اWelt,31.12.2020دی ولت آلمان ) مثبت دادند. حتا روزنامه
بازیگران غیردولتی )طالبان( پرداختند  ها از افغانستان به تمویل اقتصادی گستردهخاطر تسریع روند خروج امریکایی
گونه که در باال نیز تذکر رفت، روابط پکن و طالبان از همان اند. همانگذاری کردهو بر سر سربازان امریکایی قیمت

این روابط را بازی کرده  کنندهطالبان در افغانستان تامین شده و پاکستان نقش تسهیل وزهای فعالیت دوبارهنخستین ر
های چین منافع و برنامه های حضور چین در افغانستان، تهدیدات و حمالت نظامی علیهاست. چنانچه در طول سال

 تر بوده است.هزینههای هند ناچیز و کمدر این کشور در برابر حمالت به تأسیسات و منافع و برنامه
صورت خاص، اهمیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک افغانستان  کیانگ بهای به صورت عموم و امنیت سینامنیت منطقه

( CPECپاکستان ) –یک راه( که دهلیز اقتصادی چین  –چین )یک کمربند  وسیع و ابر پروژه در محور برنامه
است که عطش تسلط مستقیم یا غیرمستقیم  هاییآید، متغیرها و محرکحساب میدی این پروژه به های بنیایکی از پایه

رقیب چین و  –هند  های گستردهپکن بر افغانستان را تشدید کرده است. در پهلوی عوامل فوق، حضور و فعالیت
آباد( در زمین افغانستان را و اسالمهر دو برادرخوانده )پکن  های گستردهدر افغانستان، عزم همکاری –پاکستان 

های فعالیت اطالعاتی چین در تبانی با سرویس اطالعاتی پاکستان در داخل افغانستان شروع به تر و سرویسجزم
گیر و بدون سروصدا تحویل اطالعاتی چین در کابل دست تر کرده است که اخیراً یک گروه از افراد سرویسبیش

های درازمدت چین در منطقه ها در افغانستان مخل امنیت و برنامهضور غرب و امریکاییپکن داده شد. هرچند ح
تر پکن را فراهم خواهد کرد؛ اما خبرگزاری بلومبرگ شان فرصت احتمالی مانور وسیعاست و خروج

((Blomberg, 15 April 2021, 17:23 ها را به ضرر چین دانسته و گفته است که خروج خروج امریکایی
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مدت داخلی در افغانستان سبب تضعیف تطبیق و احتماالً تعویق ها و آغاز یک جنگ احتمالی طوالنیکامل امریکایی
( خواهد شد. بنابراین، حضور CPECپاکستان ) –یک راه( و کریدور اقتصادی چین  –)یک کمربند  ژهابر پرو

نظور جلوگیری از یک جنگ احتمالی و بحران امنیت به م ۲۰۲۱مستقیم یا غیرمستقیم چین در افغانستان پسا سپتامبر 
های درازمدت و بزرگ چین در خاورمیانه و آسیای ای حاصل این جنگ که تهدید مستقیم علیه منافع و برنامهمنطقه

 ناپذیر خواهد بود.چنان امنیت داخلی چین محسوب خواهد شد، جدی و اجتنابمرکزی و هم
 

 :بندیجمع
چنان اهمیت نقش این کشور در تامین امنیت یت جغرافیایی و ژئواکونومیکی افغانستان و همبا توجه به اهمیت موقع

حضورش در افغانستان را نپذیرد و وارد  ویژه چین و آسیای مرکزی، بعید است که پکن ریسک و هزینه ای بهمنطقه
ن های اقتصادی ایچین و برنامهاین کشور نشود؛ زیرا امنیت افغانستان به صورت مستقیم امنیت منطقه و داخلی 

نگرانی. فرصت  و مایه لنجحضور پکن در افغانستان هم فرصت است و هم چ  دهد.کشور را تحت تاثیر قرار می
ارزش  های محاسبات بیرونی و داخلی، افغانستان به لحاظ منابع و معادن زیرزمینی تقریباً به است؛ زیرا طبق داده

این منابع  تواند فرصتی برای به کارگیری نیروی اکتشاف و استفادهرد و حضور چین میدا تریلیون دالر سرمایه ۳
اند با شمولیت گونه که مقامات چینی گفتهیک راه( و آن –)یک کمربند  را فراهم کند و افغانستان زیر شعاع ابر پروژه

راتژیک بین چین، منطقه و جهان تبدیل مهم و است (، افغانستان به یکی از دهلیزهایCPEC) این کشور در برنامه
مدت برای مردم شکن و طوالنیدیگر، اما حضور چین در افغانستان آغاز یک استبداد استخوان  شود. از سویمی

ساالری، حقوق های دموکراتیک بشری، مردماین کشور خواهد بود؛ زیرا ماهیت مانیفست ایدیولوژی پکن ارزش
داند ها، حق رای و حق اعتراض را منوط و مشروط به اراده و خواست دولت میانهبشری، آزادی بیان، آزادی رس

 و نقش مردم به نیروی کار و بازار مصرف تقلیل خواهد یاقت.
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