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  11/40/3413                  جلیل غنی
 

 ثبات در افغانستان تأمین تبارز چین بحیث بازيگر جديد
 

حصر به داخل ده منشخلق افغانستان قوای خارجی از افغانستان در ذهن مردم که بعد از خروج  یتشويش هاي
با تجاوز قشون  و بعدٌا 1791سال اول کودتای کمونیستی های زورافغانستان از همان اوضاع . افغانستان  نمانده

 قوی واين بعد منظ وی و جهانی شناخته شد وقحیث يک معضلۀ منطه بر افغانستان، ب حاد شوروی سابقسرخ ات
 . افغانستان و منطقه داشته استو تحوالت  سیاسی  مدۀ در جرياناتنقش عخارجی 

های همسايه مخصوصٌا پاکستان، هند و ايران نگران ين تحول عظیم در افغانستان، کشورهای اول ااز همان  روز
 ستان بیشتر از ديگران با سرحدپاک. داشتندافغانستان را از نزديک تحت نظر  تحوالت ضاع افغانستان بودند واو

را معروض خود  ،به آنکشورويان افغانستان پناه جو همچنان سرازير شدن  کیلو متریهزار و پنجصد  دونفوذ پذير 
  .دانست خطر بی ثباتی و تاثیرات تحوالت افغانستان بر آن کشور می

رو پاکستان  احزاب کمونیست و چپ ،ضیا الحق و اختناق نظامیبرهبری جنرال مذهبی  - وصف حکومت نظامی با
داشتند باط با حزب کمونیست اتحاد شوروی رتحیث وسیلۀ اه راتیک خلق افغانستان بنزديک با حزب ديموکمناسبات 

 آن حزب با دوازده حزب کمونیستی و چپ گرا در پاکستان، مورين حزب ديموکراتیک خلقأو بقول يکی از م
 .ارتباطاتی قايم کرده بود

 

انی نداشت بلکه مناسبات حسنۀ با حکوت کابل هم داشت و يکی هند از ناحیۀ اقتدار کمونیست ها در افغانستان نگر
می با اتحاد بط تنگاتنگ سیاسی، اقتصادی و نظااروا داشتن صحنۀ بین المللی هم ب حامیان اين حکومت در از

 .رفت ، بشمار میشوروی سابق
 

با اتحاد  از نگاه آيديالوژی ولی چون ،ت داشتشوروی رقاب نۀ بین المللی با اتحاددر صحچین با وصف آنکه 
طش را با حکومت کابل حفظ کرده بود و بر قرار داشت، روایدر يک مس ،های تاکتیکی با وصف تفاوت ،یوروش

 .مايۀ نگرانی  برای خود نمی ديد
 

تودۀ چون حزب . مال ها بود نوينايران، همسايۀ ديگر افغانستان، در آستانۀ سقوط سلطنت و رويکار شدن نظام 
و تاکتیکی داشت و به همکاری نزديک  ی آنکشوريران در لباس مال ها در شروع انقالب اسالمی ايران با مال هاا

کی با نظام اتحاد شوروی مناسبات نزدي تواند از اين نمد برای خود هم کالهی بسازد، بناٌء هم اين تصور بود که می
، پس از آنکه با تهاجم  قشون طراق ببرک کارملکه نامۀ پر طم ،و هم حکومت کابلکرده بود  نو ايران برقرار

 .عنوانی آيت اهلل خمینی نمونۀ بارز آنست سرخ به قدرت رسانیده شد،
 

خورد  در هراس از رقیب ديرينه اش، و ،هند اع افغانستان و منطقه و نزديکیوضرسی اپاکستان با مطالعه و بر
را در برابر  " عمق ستراتیژيک"سیاست ، بکمک اتحاد شوروی از دو جانب شدن تحت فشار هند و افغانستان

پیگیری شود کاماٌل به افغانستان طرح نمود و امور افغانستان بجای اينکه از طرف وزارت خارجۀ اين کشور 
مروز هم ادامه دارد و اهمین سیاست است که تا و . سپرده شد .آی. اس. يعنی آینظامی  آنکشور استخبارات 

 . بازی کرده است ن و دوام دادن جنگ داخلیافغانستاش منفی را در تحوالت ن نقيبیشتر
 

منفی و زيانبار هم برای مردم افغانستان و هم برای منطقه و  دوام چنین نقش راس  مردم افغانستان و منطقه  ازه
الیت های سیاسی و يک سلسله فعکه  موجب آن شده، سال آينده در بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان ،جهان

 .راه بیفتده گفت و شنود ها چه در سطح ملی، چه منطقوی و چه جهانی ب
 افراطو ظهور مجدد  کمک پاکستان و ساير مراجع خارجیه ن برويکار شدن مجدد طالباها از  راستشويش ها و ه

، اين کشور را در برابر گروه طالبان و پاکستان سیاست تسلیم طلبانۀ کابلو تعقیب  دهشت افگنی در منطقه گرائی و
اين ادعا . بان باشدحیث برادر بزرگ مدعی نقش رهبری کننده در مذاکرات و پروسۀ صلح با طاله جرأت داده تا ب
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 ضاع افغانستانگ در بارۀ اوو برای بار اول است که با چین روز پنجشنبه در بیجینعمیق هند گرديده  مايۀ نگرانی
چین يکی از متحدين پاکستان و شريک عمدۀ تجارتی اين کشور مخصوصٌا در رابطه با . پردازدبه مذاکره می 
بتواند چین را ر صورتیکه هند البته د .تواند نقش عمدۀ در پروسۀ صلح در افغانستان ايفا  کند می، خريداری اسلحه

 .ر آورد از اين ادعای رهبری در پروسۀ صلح منصرف شودقاعد بسازد  که بر پاکستان فشامت
شرکای عمدۀ اقتصادی افغانستان است و  و اکنون يکی ازافغانستان دارد با از جانب ديگر چین مناسبات حسنۀ 

ژو »بر گذشته بود که در ماه سپتم. ستراتیژيک را با افغانستان امضا کردپیمان همکاری های  3413ال درجون س
او عالیرتبه . ی سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین از کابل ديدن کردی بیوروعضو کمیتۀ دايم «يانگ کانگ

 . کرد ترين مامور چینائی بود که بعد از چهل و شش سال از  کابل ديدن می
سینها معاون وزارت خارجۀ هند در امور کی  –وای  وز پنجشنبه در بیجنگ آغاز گرديدرهبری مذاکراتی را که ر

هند هفتۀ گذشته نیز در دهلی جديد در مورد مبارزه با دهشت افگنی چین و. عهده داردپاکستان، افغانستان و ايران ب
مذاکرات بیجنگ نکات  هند سعی دارد در .مذاکره کردند و اوضاع افغانستان هم يکی از موضوعات مورد بحث بود

 .ثبات در افغانستان و تاثیر آن بر منافع اقتصادی هر دو کشور در يابد تأمینین در مشترکی را با چ
 

اری از معدن قرار داد بهره بردعقد کرده و چین هند قرار داد استخراج و بهره برداری از معدن آهن حاجی گک را 
. بدست آورده است نفت را استخراجو همچنان  قرار داد  3441مس عینک را به ارزش چهار ملیارد دالر در سال 

ثبات در افغانستان بهم  تأمینبدين ترتیب اين دو کشور منافع عمدۀ اقتصادی در افغانستان دارند که آنها را برای 
عالوه بر آن هم هند و هم چین از نفوذ افراط گرايان و تاثیرات بر اين دو کشور نیز تشويش . سازد نزديک می

رات آن بر ايالت یرايان بر کشمیر تحت ادارۀ هند و چین از تاثنفوذ افراط گیرات چین از تاث. مشترک دارند
 بناٌء تنها منافع . برند نگرانی دارد  نجا درهمسرحدی افغانستان و پاکستان بسر میآ سیکیانگ که مسلمانان ايغور در

بلکه منافع دهد  ثبات در افغانستان قرار می تأمینيک صف احتمالی در  اقتصادی نیست که اين دو کشور را در
 . عوامل بشمار می آيدسیاسی آنها هم يکی از

حالکیه هند به  در. ودش می افغانستان ديده درپاکستان ظرات هند و چین در رابطه با نقش هم در ن یهاي اوتاما تف
 حیث يک عامل بالقوۀه بپاکستان را ، چین نگرد میۀ شک و ترديد پاکستان بديد" کعمق ستراتیژي"تعقیب سیاست 
 . در افغانستان می بیندثبات همکار برای 

 چین اما هند يگانه کشوری نیست که چین برای آوردن ثبات در افغانستان با آن مذاکره کرده است بلکه اخیرٌا
 .ضاع افغانستان داشته استدر بارۀ او با روسیه و پاکستان هممذاکرات سه جانبۀ 

 

در مساعی برای مصالحه با طالبان رهبری کنندۀ پاکستان آماده اند به نقش ه ده و برتانیمتح ضالعدر حالیکه ظاهرٌا ا
قبوالند ب را هند سعی دارد اين نکته" دکن هرالد" قول روزنامۀه ب. تن دهند، دهلی جديد از چنین نقشی نگرانی دارد

احتمااٌل  جديد چنان دهلیهم. تواند جزء راه حل افغانستان باشد حیث جزء معضله بوده و هست و نمیه بکه پاکستان 
در به نسبت نقش آن پاکستان را  .آی.اس.آیبطور علنی  3411متحده هم در سال  ضالعاهد شد که اخو ياد آور

  .افغانستان مزمت نمود دهشت افگنی درتحريک 
 

پاکستان، افغانستان، نزديکی مناسبات سیاسی، نظامی و اقتصادی آن با ر نظر داشت مناسبات حسنۀ چین با با د
 سیاسی و اقتصادی چین با هند، اشتراک منافع اقتصادی چین و هند در افغانستان و همچنیان مساعدت های همکاری

حیث يک قدرت اقتصادی ه تبارز چین ب و 3441ستان پس از سال افغانچین برای اعمار مجدد های مالی و تخنیکی 
، حل قضايای افغانستان چین را درفغانستان هم نقش بعید به نظر نمی رسد که دولت و مردم ا ،منطقه و جهان
البته . ینندببر تر و مفید تر از نقش پاکستان ، مؤث 3410بعد از سال  سیاسی ثبات اقتصادی و تأمینمخصوصٌا در 

، نیست دست افغانستان اشته باشند تنها درافغانستان د د نقش رهبری را در پروسۀ صلح درتوانن که می تعیین آنانی
ها  ست و رهبری آنرا خود افغانا شود که پروسۀ صلح افغانستان کاماٌل يک پروسۀ افغانی رسمٌا گفته میگر چه 

شود،  ديده می شنود های پشت پرده و علنیهای بین المللی و گفت و  تماسبه ولی وقتی . داشته باشند بايد بدوش
، له است و بعد ديگر آنأمسيک بعد که گفته شد اين تنها  همانطوری .رسد نقش دولت افغانستان کمرنگ به نظر می

که از دوازده سال به اينطرف در قضايای افغانستان مستقیمٌا دخیل  افغانستان و آنانیمتحدين است که  یبعد خارج
نگرانی های مشروع، منافع و ستراتیژی جداگانۀ در افغانستان و منطقه دارند،  ها بوده اند، و هر يک از اين کشور

تر قطر برای طالبان و حاضر نشدن دفگشايش  .خور میل شان بدهنداد وفاداران شانرا نقش فرسعی خواهند کر



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

ولی . قضیۀ افغانستان باشدتواند مثالی از نقش بعد خارجی  طالبان برای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان می
بٌا سی سال اخیر نشان داد که يۀ تقرچون تجرب لح و ثبات در افغانستان هستندست که همه در آرزوی صينامر مسلم ا

نا ، نه تنها تاثیرات ماند و با موقعیت خاص جغرافیائی بی ثباتی و نا امنی در محدودۀ افغانستان محصور نمی
 .بلکه اقصی نقاط جهان را هم بی تاثیر نمی گذارد ،گواری بر کشور های همسايه و منطقه دارد

 
 پايان

  
  


