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  نقش روز افزون چين در افغانستان
چين مانند .  مبارزه می طلبدنقش سياسی و اقتصادی چين در افغانستان روز افزون  بوده و امريکا را در بسا جھات به

پوليتيک افغانستان  -جيو. امريکا و شوروی تا حال در افغانستان بد نام نشده و حالت تعرضی را به خود نگرفته است

. نشان دھندۀ اين واقعيت ستراتيژيک  است که ھرقدرت برزگ جھانی به يک نحوی چشم طمع به افغانستان داشته است

با استفاده .  سال اخير قوس صعودی پيموده و ھنوز ھم در حال عروج است١٣فغانستان در فعاليت اقتصادی چين در ا

که حالت تعرضی و  از نام نيک کنونی اش، چين می تواند يک نقش سازنده در آيندۀ افغانستان بازی نمايد، به شرط اين

 .استعماری به خود نگيرد

قوای متجاوز امريکا را از افغانستان خارج ساخت، چين پا پيش روی اجبار قسمتی از " اوباما"که ادارۀ  ين ابعد از

گذاشته تا بتواند خالی ناشی از عقب نشينی قوای متجاوز امريکا را پرنمايد، الکن با اين تفاوت که چين تا کنون بسيار 

چين منافع . ر شودمحتاطانه عمل نموده و آرزو ندارد که در منازعات نظامی ميان جناح ھای مختلف در افغانستان درگي

ين راستا، چين دو ادر. خود را در افغانستان دارد و سعی می ورزد که آن را محفوظ نگھداشته و حتا وسعت بخشد

که، چين می خواھد  نفوذ امريکا را در کشور ھای مجاور   اول اين: دھد تکتيک زنجيری را مورد استفاده قرار می

ين کشور ار افغانستان تجاوز نموده و چرا می خواھد که سال ھای ديگر درداند که امريکا چرا د چين می. کاھش دھد

که، چين مصمم است که با به راه انداختن طرح ھای  اقتصادی،  نقش ھند را در افغانستان به حد اقل  دوم اين. باقی بماند

 برای موفقيت چين در ين خصوص، ھمکاری روسيهادر.  واشنگتن را خنثی نمايد–برساند و روابط ستراتيژيک دھلی 

داند که امريکا و ناتو به بھانۀ تأمين امنيت و ثبات، سال ھای ديگر در افغانستان  چين می. افغانستان حتمی خواھد بود

چين آرزو دارد که تا  آسيب پذيری سياسی و اجتماعی افغانستان کاھش يابد و بھانه برای تداوم اشغال . باقی خواھد ماند

  . که ممکن است، مرفوع گردداين کشور تا جائی

بنابران، . سکتگی رخ ندھد" يک کمربند و يک جاده"صادی  اعمار  تبرای چين نھايت درجه مھم است که در طرح اق

 سياه یاين کشور می خواھد که جايگاه نيرو ھای تروريستی را در منطقه  تضعيف نموده و يا نابود سازد که نيرو ھا

چين معتقد است که داعش مخلوق امريکا است که .  آسيای مرکزی را بی ثبات سازندتروريستی نتوانند  کشور ھای

اگر امنيت کشور ھای . ھدفش تھديد  کشور ھای مستقل آسيای مرکزی و شرق ميانه است تا آنھا را به  تسليم وادار سازد

افزايش ناگھانی . چين برھم خواھد خورد" يک کمربند و يک جادۀ"آسيای مرکزی به خطر مواجه شود، طرح اقتصادی 
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ًروی اين دليل، روسيه و چين مشترکا . ًداعش در افغانستان و آسيای مرکزی چين را واقعا دست و پاچه ساخته است

چين به اين عقيده است  .  زير مراقبت داشته و يا آن را محو نمايندهطقنو فعاليت داعش را در مکوشش دارند که نفوذ  

در است که در داخل چين از طريق سينکيانگ و سرحداتش با پاکستان  رخنه نموده و برای اين کشور که داعش قا

  .شود" يک کمربند و يک جاده"معضلۀ بزرگ امنيتی  را خلق کرده و  مانع اعمار پروژۀ 

ه جنگ تروريسم چين در سال ھای اخير ھمراه با کشور ھای آسيای مرکزی کوششی را به راه انداخته اند که بتوانند ب

ارزيابی چين از جريان فعاليت ھای تروريستی اين است که اگر جلو پيشرفت . جھانی که غرب مبتکر آن آنست بروند

که از شرق ميانه رانده می شوند، اين سازمان تروريستی   ًداعش در منطقه گرفته نشود، خصوصا با در نظر داشت اين

 سرانجام امنيت اين کشور و کشور ھای مجاور را به خطر جدی ،ن النه کردهقادر خواھد شد که طور دايم در افغانستا

 بدينسو سرحدات خود را  مستحکم ساخته و تمرينات ضد ٢٠١۶برای اين منظور، چين از سال . مواجه خواھد ساخت

ر عساکر خود تروريستی را به راه انداخته و حتا مصمم است تا اگر امنيتش به خطر مواجه گردد، به کشور ھای مجاو

  .را برای کمک بفرستد

 با در نظرداشت تجربۀ کمک روسيه به سوريه و نفوذ روز افزون امريکا در افغانستان، مقامات چينی طرح سرمايه 

گذاری بيشتر را در افغانستان و کشور ھای آسيای مرکزی زير نظر دارد تا بتواند بديلی برای کشور ھای منطقه شود و 

به ارتباط ھمکاری با  دولت مستعمراتی کابل در مجادله عليه تروريسم، چين در صدد  . ش دھدنقش امريکا را کاھ

دولت مستعمراتی کابل  تا وجود آورده کمک به افغانستان است که  يک واحد عسکری کوھی را در منطقۀ بدخشان ب

اگر اين . دست آورده استه ر زمينه ببدون ترديد که کابل موافقت واشنگتن را د. بتواند به جنگ  داعش در منطقه برود

طرح حمايتی نظامی  چين در افغانستان تحقق بيابد، اين اولين بار خواھد بود که چين داخل تياتر نظامی افغانستان می 

. واليت بدخشان يک منطقۀ مھم ستراتيژيک افغانستان است که در مجاورت کشور ھای آسيای مرکزی قرار دارد. گردد

و بی ثباتی آن تأثيرات جانبی برکشور ھای آسيای مرکزی می گذارد که در قبال آن بيجينگ بی تفاوت  امنيت بدخشان 

  .نخواھد ماند

اگر چين مانند شوروی سابق و . يک قدرت جھانی ديگر ھم شامل رقابت ھای ستراتيژيک افغانستان گرديده است

  . شد فعلی عمل نمايد، ناکامی اش ھم در آغاز تسجيل خواھدیامريکا

  

  

 


