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از نظـر نظامـی در منطقه حضور داشـته باشـد، بـا احتیاط رفتـار می کند. ابتـکار کمربند 

- جـاده چیـن، شـبکه ای برنامه ریـزی شـده از مسـیرهای تجـاری زمینـی و دریایـی که به 

منظـور گسـرتش فعالیت هـای اقتصـادی در امتـداد اروپا-آسـیا کـه در این راسـتا رسمایه 

گـذاری گسـرتده ای را در کشـورهای پاکسـتان و آسـیای میانـه تزریـق کـرده اسـت. این 

امـر همچنیـن باعـث عـدم تعادل و حتی وابسـتگی در روابط دو جانبه آنها شـده اسـت. 

در پاکسـتان، چیـن تعهـد کـرده بـود تـا 62 میلیـارد دالـر را فقـط در دهلیز اقتصـادی به 

اصطـالح چیـن و پاکسـتان که یکی از  شـش2 دهلیـز ابتکار عمل یک کمربنـد -  یک راه 

اسـت، رسمایـه گـذاری کند. در آگسـت سـال 2020 م، چیـن یک توافق نامـه همکاری 

اسـرتاتیژیک بـا ایـران در زمینه تجـارت، سیاسـت و امنیت امضـا کرد که ایـن تفاهم نامه 

بـه بیجینـگ یـک جایـگاه ی راهـربدی در خلیـج فـارس داده اسـت3. در افغانسـتان، 

کنرسسـیومی از رشکت هـای دولتـی چیـن امتیـاز بزرگرتین معـدن مس این کشـور را در 

سـال 2008 م بـه خـود اختصـاص دادند.

ایـن معامله هـا و روابـط نزدیـک چیـن بـا پاکسـتان بـه احتـامل زیـاد فضـای سیاسـی 

منطقـه را بـه نفـع چیـن تغییـر شـکل می دهـد، تـا حـدی ایـن پیش بینـی دشـوار اسـت 

کـه آیـا ایـاالت متحده امریـکا و رشکای غربـی آن از افغانسـتان جدا خواهد شـوند. این 

پروژه هـای بـزرگ می توانـد بـه بیجینـگ قـدرت نفـوذ الزم را بدهد بـرای مجبـور کردن 

دیگـران، از جملـه افغانسـتان بـرای کمـک بـه مهـار یـا حتـی از بیـن بـردن تهدیدهـای 

احتاملـی امنیـت و ثبات اش. شـایان ذکر اسـت کـه پاکسـتان و طالبان که  چیـن بر آنها 

نفـوذ دارد، اقدامـات قابـل مالحظـه ای علیه گروه هایی کـه چین آنها را تهدید محسـوب 

می کنـد انجـام نـداده انـد. این جای پرسـش را بـاز می گذارد کـه آیا بیجینـگ موضوع را 

بـا آنهـا جـدی مـورد بحـث قـرار داده اسـت و تا چه حـد می توانـد موثر باشـد.

این خالصه راهکار، به بررسی تعامل چین با افغانستان پس از خروج نظامی امریكا از افغانستان می پردازد. این مقاله به طور فرشده بیان می کند که 

افزایش عدم اطمینان در مورد ماهیت خروج نظامی امریکا و تغییر در سیاست آن کشورچگونه بر اهداف اقتصادی و امنیتی کشور چین به سطح ملی 

و منطقه ای تأثیر می گذارد. هم چین و هم اتحادیه ی اروپا تالش های خود را برای حامیت از روند صلح در داخل افغانستان افزایش داده اند. بعد از 

سال 2021 م، کدام رشایط برای انکشاف، توسعه و همکاری های امنیتی در کابل، بیجنگ و پایتخت های اروپا پیش بینی شده است؟ انتظارات چین از 

رشکای بین املللی افغانستان و نگرانی این رشکا در مورد اهداف چین چیست؟ در کدام ساحات هامهنگی سه جانبه برای دستیابی به اهداف مشرتک 

بسیار حیاتی و موفقیت آمیز است؟. 

چیـن و افغانسـتان در سـال 1960م معاهـده دوسـتی و متقابل و عدم تعـرض را امضاء 

کردنـد. و روابـط دوران جنـگ رسد را بـا محوریـت تعامل اقتصـادی ترسـیم کردند1. از 

آن زمـان بـه بعـد، جاه طلبـی و آرزو های کشـور چیـن در افغانسـتان همچنـان در حوزه 

اقتصـادی ثابـت مانـده اسـت. زیـرا ابرقـدرت در حال رشـد، مشـارکت و تعامل کشـور 

چیـن را در امـور سیاسـی و امنیتـی افغانسـتان محـدود کرده اسـت. در سـال 2006 م، 

هـر دو کشـور معاهـده 1960 خـود را بـر اسـاس اصـول "حسـن همجـواری" ترصیـح 

کردنـد که در آن چین، افغانسـتان و همسـایگان خـود را برای حامیـت از ثبات در منطقه 

دخیـل می سـازد. بطـور گسـرتده، چیـن بـرای تضمیـن امنیـت و منافـع اقتصـادی خود 

در افغانسـتان، بـه پاکسـتان کـه از دهـه 1960 نزدیکرتین و مهمرتین متحـد منطقه ای آن 

کشـور در جنـوب آسـیا اسـت، متوصـل گردیده اسـت. امـا از زمانی که احتـامل کاهش 

نظامـی امریـکا در سـال 2014 م  و احتـامل ایجـاد خـالء امنیتـی بـه میان آمـد، به نظر 

می رسـد بیجنـگ بـه طـور فزاینده ای افغانسـتان را بـه عنـوان اولویت در مرزهـای غربی 

خـود محسـوب کنـد. اگـر آمریـكا و ناتـو بطـور کامـل از افغانسـتان خـارج شـوند، در 

ایـن وضعیـت، چیـن شـاید بـه دنبـال ایـن باشـد تـا افغانسـتان را  در سـاحه اقتصـادی 

خـود نزدیـک تـر بسـازد، زیـرا سـال ها در مـورد آوردن این كشـور تحت طـرح كمربند و 

جـاده ی کـه پـروژه چنـد میلیـارد دالری اسـت صحبت كرده اسـت.

افزایش قدرت نفوذ اقتصادی و دیپلامتیک چین 
چیـن دارای قـدرت نفـوذ اقتصـادی و دیپلامتیـک قابـل توجهی بـر افغانسـتان و منطقه 

اسـت، امـا هنـوز قسـمت کوچـک آنـرا بـرای اهـداف سیاسـی فـوری در کابـل اعـامل 

کـرده اسـت. در عـوض، بیجنـگ خود را بـه عنـوان ابرقـدرت اقتصادی در حـال ظهور 

در آسـیای جنوبـی و مرکـزی معرفـی کرده اسـت، اما تـا زمانیکـه ایاالت متحـده امریکا 
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نگرانی های امنیتی بیجینگ و موقف آن در مورد صلح افغانستان
اگـر تالش هـای غـرب در مورد ثبـات افغانسـتان در سـال 2021 م  پایان یابـد، رویکرد 

چیـن بیـش از هـر چیـز با نگرانـی در مـورد تهدیدهـای امنیتـی ناشـی از افغانسـتان، از 

جملـه تروریـزم فراملـی و افراط گرایی مذهبی خشـن هدایت خواهد شـد. هدفمندترین 

تـرس بیجینـگ تهدیدهایی اسـت4  که ممکن اسـت در شـامل غربی اسـتان شـینکیانگ 

آن ناآرامـی را تحریـک کنـد؛ بـه طـور خـاص، عالقـه زیـادی نشـان می دهد بـه پیگیری 

از  مشـخص  امـا  کوچـک  جمعیتـی  اویغـور،  قومـی  جهادگـران  فعالیـت  و  حضـور 

جنگجویـان خارجـی بـه میزبانـی طالبان5. 

در حالـت ایـده آل، بـرای بیجینـگ، یـک منطقـه حایـل بـا ثبـات می توانـد اطمینـان 

حاصـل کنـد کـه گروه هایـی مانند جنبـش اسـتقالل ترکسـتان رشقـی )ETIM( از خاک 

افغانسـتان و کشـورهای آسـیای میانـه بـه عنـوان "مواضع رو به جلـو" برای نفـوذ و آغاز 

فعالیت هـای جدایـی طلبـی در شـینکیانگ اسـتفاده منی کننـد6. در یـک نتیجـه بدترین 

وضعیـت مبنـی بـر شکسـت رونـد صلـح و خـروج عجوالنـه نظامـی ایـاالت متحـده 

امریـکا و غـرب - فروپاشـی دولـت و جنگ داخلی متعاقـب آن – می تواند افغانسـتان را 

بـار دیگـر به پنـاه گاه سـازمان های تروریسـتی بین املللی تبدیـل کند و خطر بـی قانونی 

در مرزهـای کشـور می توانـد کشـورهای همسـایه را بـه خطـر بینـدازد - از جملـه غـرب 

نـاآرام چیـن را. بـه نظـر می رسـد بیجینـگ احتـامل وقـوع چنیـن وضعیت هـای منفـی 

را بـرای مدتـی طوالنـی پیـش بینـی کـرده اسـت؛ ایـن طـرح از اوایـل سـال 2013 م با 

اسـتفاده از کمک هـای امنیتـی رشوع شـد، هرچند در مقیاس بسـیار کوچـک و از طریق 

ابتکاراتـی کـه عمدتـا نتوانسـتند تحقق یابنـد. تا سـال 2019 م، گزارش هـا حاکی از آن 

بـود کـه ارتـش چیـن یک پایـگاه نظامـی در منتهـی بـه دامنه غـرب رسزمین خـود ایجاد 

کـرده اسـت کـه کوه هـای مجـاور تاجیکسـتان، افغانسـتان و مرزهـای خـودش را احتوا 

می کنـد7. چنیـن حرکاتـی هر دو بی سـابقه اسـت، امـا کامـالً منفعالنه و کامـالً دفاعی 

باقـی مانـده، خصوصـاً در مقایسـه با تعامل سـایر کشـورهای همسـایه افغانسـتان.

موضـع عمومـی بیجینـگ در مورد روند صلح جاری در افغانسـتان به طـرز ماهرانه ای از 

تالش هـای تحـت رهـربی ایـاالت متحـده امریکا حامیـت می کنـد. مطابق با پاکسـتان، 

چیـن بشـکل غیر آشـکار بـه تعـدادی از کشـورهای اروپایی، سـایر کشـورها و نهادهای 

بیـن املللـی نپیوسـت تـا طالبـان را بـرای آتش بس فـوری تحت فشـار قرار دهـد. چین 

تـا حـدی مسـائل آتـش بـس را مطـرح کـرده اسـت، خـروج "منظـم" و "مسـئوالنه" از 

افغانسـتان را ترجیـح می دهـد، ناتو و ایاالت متحـده امریکا را در مـورد خروج عجوالنه 

هشـدار داده اسـت. همچنین نگرانـی خویش را در مـورد رویکرد ایـاالت متحده امریکا 

در رونـد مذاکـرات صلـح افغانسـتان در مـورد نادیـده گرفنت آن کشـور از بُعد رسـمی تر 

منطقـه ای ابـراز کـرده اسـت. در حـال حـارض، چیـن حتـی ممکـن اسـت بـه حضـور 

نیروهـای ضـد تروریزم ایـاالت متحده امریکا در افغانسـتان نگاه مطلوبی داشـته باشـد.

 Climbing on China’s Priority List: Views on Afghanistan from Beijing - Afghanistan Analysts Network - English .در مورد چین مراجعه کنید AAN 4 برای بحث قبلی در مورد سیاست داخلی چین در قبال افغانستان ، به مقاله

.)afghanistan-analysts.org( مراجعه کنید. برینلی بروتن و تانی برون، "ایاالت متحده شبه نظامیان چینی اویغور و همچنان جنگجویان طالبان را در افغانستان هدف قرار می دهد،" خربگزاری ان بی سی، 8 فربوری 2018م F 5   به بخش

.CICIR 6 پاول اسرتانسکی و نیکولی ان جی، "همکاری و رقابت: روسیه و چین در آسیای مرکزی، خاور دور روسیه، و قطب شامل" ، کارنگی موهبت صلح بین املللی، 28 فربوری 2018. همچنان رجوع شود به مقاله

7 به گری شیح، در ارتفاعات ممنوع آسیای میانه، تازه وارد آرام: نظامیان چینی،" مراجعه کنید. واشنگنت پوست، 18 فربوری مپ2019م.

گذرگاه خنجرب ، گذرگاه مرزی بین چین و پاکستان. تجارت مرزها در اینجا طی سالهای گذشته به عنوان بخشی از CPEC افزایش یافته است. )منبع: عبدالله شکور، 2016(
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بنظـر می رسـد کـه این کشـور ماننـد بسـیاری از قدرت های دیگـر منطقه ای تـالش کرده 

اسـت، تـا گفت گـوی فزاینـده ای را بـا دفـرت سیاسـی طالبـان برقـرار کنـد. ایـن کشـور 

روابـط خویـش را سـال ها قبل بـا گروه شورشـی آغاز کرده بـود، اما از زمانـی که ایاالت 

متحـده امریـکا طالبـان را در مذاکـرات بـه سـطح بـاال درگیر کرده اسـت، ایـن روابط با 

کشـور چیـن بازتر شـده اسـت. موضـع آن کشـور در قبـال روند صلـح افغانسـتان بطور 

موثـر منعکـس كننـده ارزیابـی راهـربدی اسـت كـه بیجینـگ در هنـگام خـروج نظامـی 

ایـاالت متحـده امریـكا و ناتـو در سـال 2014 م انجـام داده بود كه این بررسـی احتامل 

بالقـوه تسـلط طالبـان و یـا بی نظمـی سیاسـی را محتمل می دانسـت8.

موضـع چیـن در افغانسـتان بـا توجـه بـه تأکید بـر تجـارت، اتصـال منطقـه ای و رسمایه 

گـذاری بلنـد مـدت و مبـارزه بـا تروریـزم، با توجـه بـه وقایع فعلـی و حتـی تالش های 

ایـاالت متحـده امریـکا بـرای خـروج مرتکـب از منطقه، بـه هیچ وجـه دچار نوسـانات 

چشـمگیری نشـده اسـت. برعـالوه، تعامـل چیـن بـا افغانسـتان تحـت تأثیـر تنش های 

آینـده در روابـط ایـاالت متحـده امریـکا و چیـن بـه طـور جـدی قـرار نخواهـد گرفت، 

حتـی اگـر ایـن روابط بدتر شـود. در حالی که پتانسـیل همکاری دشـوار گردیده اسـت، 

هـر دو کشـور چین و ایـاالت متحده امریـکا از آوردن درگیری افغانسـتان در کشـمکش 

رقابـت و سـایر موضوعـات بحـث برانگیز در سـایر نقاط آسـیا خـودداری کـرده اند9.

تعامـل اخیـر چیـن بـا محدودیـت و انتظـارات تحقـق نیافتـه توسـط برخـی از رهـربان 

سیاسـی افغانسـتان تعریـف شـده اسـت، امیـدواری مبنـی بر این اسـت که چیـن بتواند 

تنـوع وابسـتگی كابـل بـه حامیـت خارجـی را ایجـاد كنـد و حتـی ممكـن اسـت بـر 

پاكسـتان تأثیـر مثبـت بگـذارد10. اما دامنـه دیپلامتیک چیـن در منطقه در حال گسـرتش 

اسـت و بـه نظـر می رسـد در آینـده نزدیک چین قاطعیت بیشـرتی داشـته باشـد. در یک 

اشـاره کوچـک از آنچـه کـه ممکن اسـت چیـن انجـام دهد، چین در چند سـال گذشـته 

رشوع بـه بـازی سـخت دیپلامتیـک با ایاالت متحـده امریکا در شـورای امنیت سـازمان 

ملـل کـرده اسـت کـه از آن جملـه می تـوان متدید سـاالنه مأموریت سـازمان ملـل را در 

افغانسـتان یـاد کرد11.

همزمـان بـا خـروج نظامـی ایـاالت متحـده امریـكا - بـا توجـه به هـر جـدول زمانی كه 

ممكـن اسـت - احتـامالً مقـدار زیـادی از بودجـه و حامیـت غـرب از افغانسـتان نیـز 

كاهـش می یابـد، كابـل مجبـور اسـت روابـط خـود را بـا چیـن از باال بـه پایین بررسـی 

كنـد، بـه ویـژه بـا توجـه بـه نزدیكـی چین-ایـران و چین-پاکسـتان. ایـن روابـط احتامالً 

نشـانگر ایـن اسـت کـه چیـن در صـورت ایجـاد خـال سیاسـی، اقتصـادی یـا امنیتی در 

آینـده از کـدام بازیگـران و موقعیت هـای منطقـه ای حامیـت خواهـد کـرد12. رویکـرد 

"عـدم مداخلـه" چیـن، وقتـی صحبـت از رسمایه گـذاری در رسارس جهـان می شـود 

نشـان می دهـد کـه تعامـل در افغانسـتان تـا حد زیـادی بـه سـوابق تاریخـی حامیت از 

پاکسـتان13 و  سـایر رشکای منطقـه ای برمی گـردد و ربـط دارد.

کار کردن با هم براساس همگرایی منافع
اتحادیـه اروپـا و چیـن هـر دو انگیزه هـای اقتصـادی بـرای ارتقـا و ترویـج تجـارت و 

اتصـال منطقـه ای دارنـد. اگرچه افغانسـتان هنوز در فهرسـت رشکت کننـدگان در ابتکار 

کمربنـد و جـاده قـرار نگرفتـه اسـت، امـا مقامـات چینـی متذکـر شـده انـد کـه احتامل 

قـوی وجـود دارد تـا با گسـرتش دهلیز اقتصـادی چیـن و پاکسـتان بتوانند افغانسـتان را 

هـم شـامل ایـن فهرسـت کنند14.

بـه نظـر می رسـد کـه در حـال حـارض گنجانـدن افغانسـتان در BRI اتفـاق بیفتـد. بـه 

نظر می رسـد شـخصیت های سیاسـی افغانسـتان بـه ویژه در صورت دسـتیابی بـه توافق 

صلـح و نفـوذ تـازه پاکسـتان در کابـل عالقه مند هسـتند. مسـیر BRI همچنیـن می تواند 

چیـن را بـه اروپـا متصـل کنـد، زمـان و هزینـه حمـل و نقـل را کاهـش دهـد و مزیـت 

جغرافیایـی روسـیه را در انتقـاالت برخـی کاالهـا بـه چالـش بکشـد. بیجینـگ پیـش از 

ایـن، خـط راه آهـن تاجیکسـتان - افغانسـتان - ترکمنسـتان را راه انـدازی کـرده اسـت. 

افغانسـتان بـه عنـوان راه زمینـی به قرقیزسـتان و ازبکسـتان، چندین مسـیر تجـاری را نیز 

فراهـم می کنـد.

انتظـار مـی رود چیـن از طریـق پروژه هـای بـزرگ زیربنایـی، و همچنیـن بودجـه ناچیـز 

و پشـتیبانی لوجسـتیکی، بـه کمـک بـه افغانسـتان ادامـه دهـد. در صورت خـروج ناتو، 

موسسـات مالـی تحـت هدایـت چیـن ماننـد بانـک رسمایـه گـذاری زیربناهـای آسـیا 

احتـامالً نقـش فعال تری داشـته باشـند - زیرا کاهـش احتاملی حامیت مالی موسسـات 

مـورد حامیـت غرب، فضـای گسـرتش نفـوذ را در اختیار چین قـرار خواهـد داد. چنین 

تالش هـا می توانـد تکمیـل کننـده ای برنامه هـای اتصالـی اتحادیـه اروپـا در رسارس آسـیای 

میانـه باشـد و یا اینکه تحت الشـعاع قراردهـد، مانند تعهد 70 میلیـون یورویی بانک رسمایه 

 ، )CASA-1000( گـذاری اروپـا بـه پـروژه انتقال و تجـارت برق آسـیای مرکـزی و جنوبـی

کـه امـکان انتقـال بـرق را میـان قرقیزسـتان، تاجیکسـتان همراه با افغانسـتان و پاکسـتان 

را فراهـم می کنـد15.

اتحادیـه ی اروپـا و چیـن خواهـان دیـدن یـک افغانسـتان بـا ثبـات هسـتند و از بدتریـن 

وضعیـت کـه افغانسـتان درگیـر جنـگ داخلی شـود و بـه پناه گاهی امـن بـرای تروریزم 

بیـن املللـی تبدیـل شـود اجتنـاب می کنند.

اتحادیـه ی اروپـا ممکـن اسـت نفـوذ بیشـرتی نسـبت بـه دولـت فعلـی ایـاالت متحده 

امریـکا بـرای نزدیـک شـدن به چین داشـته باشـد و از چین بخواهـد تا بر پاکسـتان تأثیر 

بگـذارد تـا رهربی طالبان را برای پذیرش سـازش های اساسـی در روند صلح افغانسـتان 

تحـت فشـار قـرار دهد. چین متاس مسـتقیم با طالبان داشـته و روابـط دیپلامتیک علنی 

خـود را بـرای چندیـن سـال حفظ کـرده اسـت، اما به نظـر می رسـد این امر با مشـورت 

بـا اسـالم آبـاد صـورت گرفتـه اسـت - در راسـتای رعایـت منافـع پاکسـتان در منطقـه. 

این کـه آیـا اتحادیـه ی اروپـا موفـق خواهـد بـود در فشـار وارد کـردن غیـر مسـتقیم بـر 

پاکسـتان از طریـق چین نسـبت به فشـار مسـتقیم ایـاالت متحـده امریکا بر پاکسـتان که 

بایـد معلـوم شـود. تنـش و اختالف هایـی  که بیـن اروپـا و چیـن در یک معاملـه تجاری 

منعقـد شـده در دسـمرب سـال 2020 م بوجـود آمد این فرصـت را به حداقل می رسـاند.

8 سی یان سن، " ارزیابی راهربدی چین از افغانستان،" جنگ در وب سایت راک، 8 اپریل 2020 م..

9 گروه مطالعات ارشد موسسه صلح ایاالت متحده چین و جنوب آسیا، "نفوذ چین بر پویایی درگیری در جنوب آسیا، ”دسمرب 2020 م.

10 به وندا فالح-برون، آ بی آر آی )بسیار دور( مراجعه کنید: قول محقق نشده و محدودیت های درگیر شدن چین در افغانستان ، "انستیتیوت بروکینگ ، جون 2020م.

11 طی چندین سال گذشته، هیئت چینی در شورای امنیت سازمان ملل تالش کرده است زبان رصیح مورد تأیید ابتکار کمربند و جاده خود را در تجدید ساالنه مأموریت سازمان ملل در افغانستان به کار گیرد. رجوع شود به مایکل نیکولز، شورای امنیت 

سازمان ملل متحد بر تهدید وتو چین برای تجدید مأموریت افغانستان غلبه می کند، "رویرتز، 17 سپتمرب 2019م.

Ibid.12 به گفته تعدادی از کارشناسان آمریکایی، رویکرد چین به موضوعات منطقه ای در حال حارض در حامیت از منافع رشکای محلی، به ویژه پاکستان همسو است

13 جیسن لی، : میانجیگری درگیری با خصوصیات چینی: چگونه چین سیاست عدم تداخل خود را توجیه می کند ، "مرکز استیمسون، 27 آگست 2019.

14 مریم صافی و بسم الله علیزارده، 2020، "الحاق افغانستان در برنامه ی ابتکار عمل کمربند و جاده: مرور، تحلیل و چشم اندازها،" بنیاد فریدریش ایربت، آگست 2018.
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اتحادیـه ی اروپـا و چیـن بایـد در اسـتفاده از قـدرت دعـوت خـود و روابـط مثبـت بـا پاکسـتان نقش فعال تـری را بـازی کنند تـا رویکرد طالبـان را بـه روند صلح تحـت تأثیر 	�

قـرار دهنـد و اگـر آتـش بـس کامـل ممکـن نیسـت، بالفاصلـه طالبـان را متعهـد به کاهش خشـونت بسـازند. عـالوه بـر این، آنهـا باید اسـالم آبـاد را متقاعـد کنند تـا پناه گاه 

هـای طالبـان را در خاک خـود ببندد.

هـر دو اتحادیـه ی اروپـا و چیـن بایـد امـکان همـکاری در مـورد یـک شـیوه جدید رسـمی و فراگیـر منطقه ای را جسـتجو کننـد، از جمله، ایـران و هند کـه وجود آنهـا در هر 	�

جلسـه منطقـه ای بسـیار مهـم اسـت، علـی رغـم تنش هـای اخیر بیـن چین و هنـد. این مجمـع می توانـد در کوتاه مدت بـر روند صلـح در حال جریـان و ثبات در افغانسـتان 

مترکـز کنـد و در صـورت لـزوم، ایـن رکـورد می تواند بـه همکاری هـای اقتصـادی و امنیتی بلنـد مدت انتقـال کند.

اتحادیـه اروپـا و چیـن بایـد به طور مشـرتک تالش های اعتامد سـازی را بین افغانسـتان و پاکسـتان از طریق حـل اختالفات طوالنی مـدت بین دو کشـور، از جمله اختالفات 	�

مـرزی، اختالفـات تجاری، و بازگشـت و مدیریت مهاجران افغان تسـهیل کنند.

اتحادیـه ی اروپـا بایـد از چینل هـای دیپلامتیـک موجـود خـود بـا سیاسـت گذاران چینی اسـتفاده کنـد، تا از یـک رویکرد توسـعه و ثبـات پایدار و جامـع در افغانسـتان فراتر 	�

از اهـداف محـدود ضـد تروریسـتی و اقتصـادی حامیت کند.

هرگونـه گسـرتش هامهنگـی اتحادیـه ی اروپـا و چیـن در زمینـه ی توسـعه و انکشـاف در افغانسـتان نیازمند پیامیـش اختالفات فاحـش بیـن دو موضع سیاسـت خارجی آنها 	�

در زمینـه حقـوق بـرش اسـت. بـا ایـن حـال، ایـن امـر موانع تعمیـق همـکاری این دو کشـور در جاهای دیگر نشـده اسـت کـه مثال واضـح آن همکاری شـان در اواخر سـال 

2020 می باشـد. خالقیـت و اسـتفاده از "تحـرک موجـود" دیپلامتیـک می توانـد منجـر بـه تبـادل مثمـر مثـر شـود، شـاید حتـی بحث در مـورد دسـتورها و تالش هـای آینده 

بـرای کمک بـه سـازمان ملل متحد باشـد. 

پیشنهادات

دربارٔه نویسندگان

ــری  ــدت در جلوگی ــه ش ــتان  و ب ــح افغانس ــای صل ــم اندازه ــات و چش ــر منازع ــق و تحلیلگ ــز، محق ــو واتکین اندری

ــرای ســازمان ملــل، نهــاد هــای برشدوســتانه، دولــت  ــن در افغانســتان ب ــل اســت. وی پیــش از ای از منازعــات  دخی

ــوان یــک محقــق مســتقل کار کــرده اســت. ــه عن ــاالت متحــده و ب ای

داکــرت تیمــور شــاران اســتاد الحاقــی پالیســی عامــه در دانشــگاه امریکایــی افغانســتان اســت و پیــش از ایــن تحلیلگــر 

ارشــد گــروه بحــران بیــن املللــی در افغانســتان بــوده اســت. 

دربارٔه عکس روی جلد: 

رئیــس جمهــور چیــن شــی جیــن پینــگ )ســوم از راســت( ورئیــس اجرایــی افغانســتان عبداللــه عبداللــه )چهــارم از 

چــپ( در جلســه آنهــا در تــاالر بــزرگ مــردم در بجینــک چیــن رشکــت مــی کنــد،  17 مــی 2016. 
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ــتفادۀ  ــه اس ــر گون ــربت ه ــش ای ــاد فریدری ــی بنی ــازۀ کتب ــدون اج ب

ــاز  ــربت، مج ــش ای ــاد فریدری ــده بنی ــرش ش ــات منت ــی از نرشی تجارت

ــت.  نیس

نظریــات ارائــه شــده در ایــن نرشیــه، لزومــاً بازتــاب دهنــدۀ نظریــات 

بنیــاد فریدریــش ایــربت منــی باشــد. 

5 . افغانستان پس از 2021 م تهاجم بر آرزوها و جاه طلبی منطقه ای چین و یا چالش های امنیتی؟


