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چکیده
ی در شخب
یدهد و در بعد اقتصادی س راذگ هیامر یی یی
کشور چین با دو دیدگاه اقتصادی و امنیتی تعامالت خود با افغانستان را ادامه م 
معادن و انرژی است و در بعد امنیتی یکی از عمده نگرانیهای چین خطر توسعه گروههای تکفیری و افراطی از افغان یچ هب ناتس ننن نننن
حهای اقتصادی خود را تأممین و همچن لابند هب نی    
ینماید با هماهنگی و توافق با گروههای افراطی محلی تأمین طر 
است و تالش م 
یباشد .نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که حضور چین در
واسطه گری جهت انجام مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان م 
حهای این کشور برای ج .ا .ا در وحله اول فرصت است و در صورت غفلت ،فضای مانور ج .ا .ا در افغانستان محدود
افغانستان و طر 
خواهد شد ،و لذا الزم است ایران در دو بعد اقتصادی و امنیتی در صحنه افغانستان با چین همکاری نماید .عالوه بر موارد فوق الزم
ی ت و ان
است با اقدامات اعتماد ساز نسبت به تغییر نگرش نه چندان مثبت سیاسیون افغانستان نسبت به ایران تالش گردد .در مجموع م 
گفت که مکمل این اقدامات بنابر نظر مثبت تعداد  68درصد از پرسش شوندگان ،انعقاد پیمان راهبردی بین ایران و افغانستان است.

واژگان کلیدی :افغانستان ،امنیت ملی ،ایران ،چین

 -1عبداله جاللی نسب (نویسنده مسئول) nasab41@gmail. com
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مقدمه
از دیر باز افغانستان برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده است بهطوریکه تعدادی اعتقاد دارند که امنیت ایران
همواره به میزان امنیت در افغانستان بستگی داشته است و به همین جهت رصد و پ تینما تیعضو شیا ی غفا  ا اتسن نننن ننننن
یگردد .بررسی تاریخ ر ادخ ددهاای چن هد د ه   
همواره در دستور کار کشور قرار داشته و تحوالت آن به دقت رصد م 
یاز حساسیت خاصی بر ش رادروخ دد ددد،
اخیر افغانستان نیز بیانگر همین موضوع است و این مهم با وقوع انقالب اسالم 
اشغال این کشور توسط شوروی و شکست ارتش سرخ و خروج شوروی از افغانستان فضای کشور را مت ثأ ررر کردد و
به دنبال آن ظهور طالبان و تسلط این جریان بر افغانستان تاثیرات خاص خود را ب تیساسح نیا و تشاد ناریا ر      
بهجایی رسید که تا رویارویی دو کشور فاصله چندانی نمانده بود و به دنبال آن واقعه یازده سپتامبر و حمله آمریکا و
متحدین آن به افغانستان و اشغال مجدد این کشور تاثیرات زیادی را بر ج .ا .ا داشت و به دنبال آن حضور ناتو ،روی
کار آمدن دولت حامد کرزای و متعاقب آن به قدرت رسیدن اشرف غنی و نح  اب تلود نیا لماعت هو

ج  .ا  .ا  ( ،در
ججججج ججججج

مقایسه با سایر همسایگان آن ) تاثیرات سیاسی ،امنیتی ،اجتماعی ،اقتصادی و . ...بر کشور داشته و خواه و تشاد د
ح ،و پ خادر ت هب ن   
لذا به خوبی قابل درک است که افغانستان و مسائل امنیتی آن برای ج .ا .ا بهعنوان یک مسئله مطرح ح
آن همواره یک ضرورت است.
در مقطع فعلی عالوه بر کشورهای مختلف منطقهای و فرا منطقهای ک نحص رد ه هه ههه افغانست و روضح یاراد نا

وفن ذذذ ذذذذ

ت .اگ وشک ریاس روضح هچ ر ررررر ررررررهاا در
یباشند به مرور زمان کشور چین نیز حضور خود را پررنگتر نموده است ت
م
ج.ا.ا
یگردند لیکن حضور چین به جهت هم سوئی این کشوررر ب  ا ج ج
خوشبینانهترین حالت بهعنوان رقیب ج .ا .ا تلقی م 
یباشد و الزم است ابعاد مختلف تعامالت رو به تزاید چین
در تعداد قابل توجهی از مسائل منطقهای ،کام ًالًال شفاف نم 
با افغانستان و هماهنگی و یا تضارب آن با منافع ج .ا .ا مورد واکاوی قرار گیرد تا در صورت امکان با یک هم گرائی
با این کشور ،ضمن تأمین منافع ملی ،جایگاه خود را در افغانستان تثبیت و توسعه دهد .عالوه بر موارد ف قو

نيارد   

پژوهش سعي شده كه مطالب و بهویژه رو كي رد افغانستان به دوكشور ايران و چين از زبان و ديدگاه مرا و تردق زك
کتر باشد.
تصميمگیری افغانستان آورده شود تا به حقيقت نزدی 
ت ک اب یکچوک زرم ه
چین یکی از کشورهای مهم منطقه شرق آسیاست ت

تسناغفا ان دراد 

نکیل رد نآ شقن

  

   آيندهه

افغانستان ميتواند تعیین کننده باشد از طرف دیگر ایران نیز بهعنوان یکی از مهمترین کشورهای همسایه افغانستاننن،
در حال حاضر در اين صحنه با بازیگران مختلف منطقهای و فرا منطقهای روبرو است ک تهج تسا مزال ه    

تأممین

منافع ملی خود از ظرفیت کشورهای همسو حداکثر بهرهبرداری را بنماید .هر دو کش عفانم رانک رد رو     و تهدی تاد
یباش یارب دن   
مشترکی که در افغانستان دارند ،با پدید ههایی روبرو هستند که ضمن اینک ظ یاراد ه ر  تیف ت یده د     می ی
یکنند که در صورت عدم واکاوی و با وجود اهداف و منافع مشترک ممک تسا ن   
طرف مقابل نقش فرصت را ایفا م 
کارکرد منفی در روابط دو کشور ایفا نماید که جهت هم افزائی و تأمین منافع ملی دو کشور ،الزم است دراوم نیا     
شناسائی و احصاء گردند.
یایران در افغانستان و منطقه خواهد داشت ؟
تعامالت چين و افغانستان چه تاثیری بر منافع جمهوری اسالم 
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ج  .ا  .ا در
یتوان از این ظرفیت در جهت تأممین من  یلم عفا جج جج
در صورت احصاء ظرفیتهای دو کشور ایران و چین ،م 
افغانستان و منطقه بهرهبرداری نمود.
اطالعات مورد نیاز این تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای و استفاده از منابع رسانهای و اینترنتی جمعععآوری ش هد
وشیوه تحلیل اطالعات توصیفی-تحلیلی خواهد بود.
بنظ و ناگربخ ،نار
در این پژوهش با توجه به تخصصی بودن موضوع تحقیق و محدودیته حاص زا ،دوجوم یا ببب ببب
کارشناسان حوزههای دفاعی-امنیتی و سیاسی و دانشگاهی کشور بهعنوان جامعه نمونه است هك .تسا هدش هداف     با
توجه به اينكه جامعه آماري و جامعه نمونه بر هم منطبق میباشد روش نمونهگیری تمام ش م بوسحم رام

یش .دو
ییی ییی

جامعه آماري نمونه از بين اساتيد دانشگاهي و پژوهشگراني كه سابقه فعاليت در حوزه افغانست باختنا دنتشاد ار نا    
شدند كه از لحاظ مشخصاتي بهطور كلي که دارای ویژگیهای ذیل میباشند.
پيشينيه
در خصوص موضوع تحقيق ،پژوهش مستقلي با اين عنوان صورت نگرفته ل كي ن مطالب مشاببههااي ازجملههه تأثثیر
ن در راست يا
حضور نيروهاي فرامنطقه اي در افغانستان و تأثیر آن بر امنيت ملي ج .ا .ا و . .انج كيل تسا هدش ما نننن نننن
موضوع پژوهش كي

مقاله با عنوان " تبات در افغانستان و نقش آن در امنيت ملي ج .ا .ا توسط آقاي مالزه ييي انج ما

یباشد:
شده است كه اهم آن به شرح ذيل م 
در كي

   

نگاه كلي ميتوان گفت كه ثبات و بيثباتي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگ حت ناتسناغفا رد ي ت ره 

شرايط و هر دليلي كه شكل بگيرد در امنيت كلي ايران ،تأثیر مستقيم و غير مستقيم برجاي خواهد گذاشت .علت نآ 
است كه افغانستان در حوزه فرهنگي ايران قرار دارد و دو كشور مرزهاي طوالني با هم دارند.
تجربه ثابت كرده كه هر وقت اين كشور از ثبات نسبي برخوردار بوده است امنيت نس ريا يقرش ياهزرم رد يب ان     
تقويت و بر عكس هرگاه افغانستان درگير بحران و جنگ بوده ،امنيت ملي ايران را تحت تأثیر خود قرارداده است.
حضور نظامي آمر كي ا در افغانستان در حقيقت ،فضاي تنفسي محدودتري بر ا م ليمحت روشك نيا رد ناري يييييييييييكنددد.
یكنددد .ا ناري
عالوه بر اين اشغال افغانستان و ايجاد پايگاههاي نظامي در واليات مجاور ايران ،امنيت ملي را تهديد می ی
بهعنوان يكي از بازيگران منطقهاي در كنار ساير بازيگران منطقهای و بين الملل چگونه بتواند با مهارت ب و دنك يزا
منافع خود را تأمین كند.
بنابراين در اصل اين موضوع كه تقويت ثبات و صلح در افغانستان متضمن منافع مل  ناريا يتينما و ي ا يكش تس

    

وجود ندارد .اما بحث اين است كه اين ثبات چگونه و به وسيله چه قدرتي به وجود خواهد آمد؟ ثبات دروني قطع ًاًاًاًا
به نفع ايران است .ولي ثبات برون زا كه آمر كي ا آن را به وجود آورد منافع ملي و امنيتي ايران را تأمین نخواه رك د دد ددد.
از اين رو درباره نحوه استقرار صلح در افغانستان از ديدگاه امنيت ملي ايران بح ثثثه دج يا يييييت دهاوخ دوجو ير    
داشت كه بهطور مطلق نميتواند مثبت يا منفي باشد و بستگي به آن خواهد داشت كه ايران چگونه بتوان ياضف زا د   
بهوجود آمده به سود منافع امنيتي و ملي خود استفاده كند كه اگر به هر دليلي ايران نتواند از اين فض نك هدافتسا ا ددد دددد،
تحوالت آينده در افغانستان ممكن است ثبات اين كشور را تقويت كند.
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– م يبهذ

ساخت قدرت متوازن ،بهلحاظ قومي-مذهبي در كابل براي امنيت ملي ايران به دليل آن كه نيروهاي ق يمو
تتر خواهد بود.
هماهنگ با ايران حضور موثرتر خواهند يافت ،مناسب 

قاچاق مواد مخدر و احتما ًالًال كشت خشخاش در افغانستان از مقولههاي ضد امنيتي است كه تنها استقرار تلود كي   
يتواند آن را محدود كند.
قوي و متوازن قومي-مذهبي در كابل م 
ته ار بهذم و ا   
با اين حال منافع ملي و امنيتي ايران با استقرار حكومتي قدرتمند در كاب يموق همه دناوتب هك ل تتتت ت تتتتت
نمايندگي كند ،پيوندي انكارناپذير يافته است.
همچنين ظن غالب آن است كه ثبات يا بيثباتي احتمالي در افغانستان همچنان بر م رد دنمريه يهدبآ نازي

شخب     

تنامههاي سال  352 1مساعد گردد.
ايراني آن تأثیر قاطع گذارد .مگر آن كه شرايط براي اجراي موافق 
در هر حال در كي

قضاوت مقدماتي ميتوان گفت كه مسئله آب هيرمند يكي از موضوعات مهم در مناسبات ايران و

افغانستان است كه به دليل پيامدهاي مخرب زيست محيطي آن در مناطق مرزي دو كش پ تلوهس هب رو يييييييييآم ياهد
امنيتي و سياسي خاص را رقم خواهد زد كه غفلت از آن جايز نخواهد بود)Mola Zehi, 2004: 52-58) .
جدول  :1وضعیت تحصیلی و میزان سن جامعه آماری
مقطع تحصیلی

ردیف
1

سن

دکتری
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20

رسایی پرسشنامه
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2
Source: Research Findings

5
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4
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جدول  :2وضعیت تحصیلی و مسئوليت جامعه آماری
اساتید دانشگاه

شهای پژوهشی
بخ 

مدیران بخشهای نظامی امنیتی

مسئولین مرزی

وزارت خانههای اجرایی

8

8

19
Source: Research Findings

5
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 اهدافیایران
()1تب يي ن و تشر حي چگونگي نقش چين در افغانستان و تأثیر آن بر جمهوری اسالم 
()2تب يي ن و تشر حي چگونگي جايگاه چين در افغانستان و تأثیر آن بر جمهوری اسالمی ایران
چارچوب نظري
آشنا يي با كشور چين
الف-جغرافیای کشور چین :کش تحاسم و هتفرگرارق ایسآ قرش هقطنم رد نیچ رو شیب نآ

زا     

   000 ، 596 ،9

کیلومترمربع است که به این ترتیب بعد از روسیه ،دومین کشور پهناور دنيا به حساب میآید .اين كشور با  41کش رو
بهای آزاد
دارای مرز زمینی بوده و از سمت شرق و جنوب با دریای چین شرقی ،خلیج کوریا ،دریای زرد و دیگر آ 
احاطه شده است .کشور چین از سمت غرب به میزان  76کیلومتر با کشور افغانستان هم مرز میباشد.
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نقشه شماره  :1نقشه كشور چين

)Source: Gitashenasi Geographical and cartographic Institute (1:10250000

ب -جمعيت :کشور چین بیش از كي

ميليارد و سيصدو پنجاه و هفت میلیون نفر جمعیت دارد .بیشترین م زا نآ مدر

یگویند ،ولی زبانهای دیگری ازجمله زبان چینی
نژاد زرد (نژادهان) بوده و به زبان چیني (چینی ماندارین) سخن م 
کهاا
یهاا وترک ک
یباشند .عالوه بر چینیها اقوام دیگری نیز مانند مغولهاا ،تبتی ی
کانتونی نیز در این کشور مورد استفاده م 
ینماینددد .ادی روشک نیا جیار نا     
یکنند ،شماری از تاجيکها نیز در بخش سین کیان یگدنز نیچ گ     م مم 
زندگی م 
عبارتاند از :کنفیسیوس ،بودایی ،تایو ییسم ،اسالم وترسایی
ت -اقتصاد :از آغاز سال  ۱۹۷۹حزب کمونیست چین سیاستهای اصالحات و درهای ب هک ار زا    دن نپوئايش گ گگ گگگ
مطرح کرد به اجرا گذاشت .چین برای بسیاری از کشورهای عقب مانده نمون ار و بسانم لاثم ه ههه هههه آن راه بسن ی ت  ًاًا
هموار است .چین در عرض  ۲۰سال (  ،) ۱۹۸۰ - ۲۰۰۰راه صد ساله را پیمود .چنانچه رشد کن مه نیچ داصتقا ینو
چنین ادامه یابد ،چین از نظر اقتصادی ،در حال رسیدن به امریکا یعنی بزرگترین اقتص زا شیب تسا ناهج دا

مردم چین کشاورزند .صنعتگران  ٪ 24وکارمندان وبازرگانان  ٪ 26نیروی فعال این کشور را تشکیل میدهند.

   
  

٪ 50

آشنا يي با كشور افغانستان
الف -حدود و مساحت :افغانستان كشوري كوهستاني است كه درمحدوده  60تا  75درجه ط و يقرش لو
درجه عرض شمالي قرارگرفته و حدود  500ر 647

يك لومتر مربع وسعت دارد .و و موقعيت ا ني

 29تاا 38

كش تيمها يارادرو   

راهبردي است .افغانستان گره مواصالتي مهمي بين شبه قاره هند و آسياي مركزي وغربي محسوب میگ در دد .كش رو
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افغانستان از شمال با كشورهاي تركمنستان ،ازبكستان ،تاج كي ستان ،از شمال شرق با جمهوري خلق چين ،از جن بو
و شرق با پاكستان و از غرب با جمهوري اسالمي ايران هم مرز م 
یباشد) Afghanistan Green Book, 2003:1) .
ب-جمعيت افغانستان:جمعیت افغانستان حدود  31میلیون نفر بوده است .بیش از چهار میلیون نفر از اين جمعیت به
خ رش روشک نیا رد تيعمج د     
جمهوری اسالمی ایران ،پاکستان و کشورهای دیگر مهاجرت نمودهاند .نرخ خ

% 2/ 67

یباشد و گفته م 
م
یشود انفجار جمعیت قریب الوقوع است(nami, 2007 :61) .

نقشه شماره  :2استانبندی افغانستان
)Source: Authors (1:6000000

تهای افغانستان
ت-قومی 
مردم افغانستان بر اساس خصوصيات رنگ پوست ،شكل و رنگ مو ،شكل و ساخت س و ينيب و ر

ماق تت تتتتت 3 ،س خن

یباشند ،بطور وتشپ ماوقا هكي ننن نننن ،تاجي ككك  ،بل  ار يناتسرون و چو ا خنس ز    
نژاد قفقازي ،مغول و سياهوار استراليا يي م 
قفقازي ؛ اقوام هزاره ،ايماق ،تركمن ،ازبك و قرقيزرا از
سنخ مغول و براهو يي ها را از سنخ سياهواران استراليا يي شمردهاند .اين اقوام به زبانها و گويشهااي گون هك ينوگا   
به  3يا  4خانواده از زبانهاي عمده هندو ايراني ،اورال  -آلت يا ييي  ،دراو نايحا و يدي ًاًا نراد قلعت يماس  د دددد دددددد ،ص تبح
يكنند .در مجموع ترکیب جمعیتی شامل پشتون  ،% 44تاج كي
م

 ،% 25هزاره  ،% 10ازبك  ،%6ساير اقوام شامل ايماق،

بلوچ ،تركمن و % 13 . .م 
یباشد )) Afghanistan Green Book, 2009:12
ج-وضعیت ،موقعیت و شرایط افغانستان
یتوان در قالب سه الگوی تحلیل تلود ی   
وضعیت ،موقعیت و شرایط افغانستان را م 

ل ،دولت و ماکان 
حائل ل

داصتقا    

جنگ بررسی نمود .الگوی دولت حائل ،به موقعیت و جایگاه تاریخی ،منطقهای و بینالملل للی افغانست راشا نا هه ههه دارد،
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یده و د
الگوی دولت ناکام ،شرایط و موقعیت داخلی را از منظر سیاسی و در حوزههای مختلف مورد بحث ق رار می ی
الگوی اقتصاد جنگ پیامدهای دولت ناکام را به درستی ابتدا در حوزه اقتصادی و سپس در حوزههای اجتم رگید یا   
یدهد.
نشان م 
یکرد .این نقش در قرن نوزدهم ،به دلیل
-1دولت حائل :افغانستان همیشه بهعنوان یک دولت حائل در منطقه عمل م 
هم مرز بودن این کشور با هندوستان و نزدیکی با روسیه بود .تالش روسیه تزاری برای دست ناتسودنه هب یبای      
ب ،افغانست رظن زا ار نا    راهب تیعضو رد یدر ی   
بهعنوان منبع اقتصادی بریتانیا و نیز دست یابی به آبهای گرم جنوب ب
خاص قرار داده بود .پس از جنگ جهانی دوم حائل بودن افغانستان و همچنین فقدان عمق راهب د روشک نیا یدر ر   
پایان قرن بیستم و اوایل قرن بیستم و یکم نیز ادامه داشت .پس از فروپاشی شوروی و خروج این کشور از افغانستان
تا شکلگیری حوادث  11سپتامبر تحوالت و موقعیت افغانستان به واسطه ر مآ دیدپ هک یمیظع یاهدادخ د  و ه در
حال رخ دادن بود ،بهطور جدی نادیده گرفته شده بود .ای هان هنیمز رما ن ن رد و یلخاد یراج

  

طنم تیاهن قققققق ق ققققققققهای و

بینالمللی را برای گروهی موسوم به طالبان فراهم آورد .اما تا حادثه  11سپتامبر توج ماج هتسیاب ه عع ع ععععه جه هب ار ینا   
ی،
ل ب سآ یبرغ بونج قطانم نی ی ااااا اااااا ،آس زکرم یای یی یی
خود جلب نکرد و همچنان این کشور از نظر جغرافی یا ی حائل ل
جفارس و خاور میانه و آسیای دور باقی ماند.
خلی 
یتواند حداقل شرایط مدنی نظی لص ر ححححح  ،نظ لخاد رد ار تینما و م    
 -2دولت ناکام :دولت ناکام دولتی است که نم 
فراهم نماید .حکومتهای مختلف افغانستان عمدت ًاًا حکومتهایی بودند که صرف ًاًا وجه حقوقی داشت و یسایس هن دن
هیچ گاه قادر نبودند حضور و نفوذ خود را تا مرزهای پیرامونشان گسترش دهن ندوب ذوفن نارحب راچد ینعی د ددد د دد ددددددد.
افغانستان بیش از هفتاد درصد از بودجهاش را به خارجیان مدیون است .ای ثعاب لماوع ن    

یش کان تلود دو ام    
می ی

یو قبیل للهای داخل یدش ی د  رت ر یامن خ ددد دددد .درنتیجهههای یین امر
یاش را از دست بدهد و اختالفهای قوم 
مصونیت داخل 
ساکنان دولت ناکام چارهای جز اتخاذ سه راهکار زیر برای تداوم زیست نرادن دوخ  ددد دددد .ال ارف )ف ر یاهروشک هب      
یو قبیلهای و ایجاد مل فیاوطلا کو ی لقتسم     
همسایه بهعنوان پناهنده ب) سازماندهی خودشان بر اساس خطوط قوم 
پ) انجام کارکردهای اقتصادی غیر قانونی نظیر قاچاق اسلحه و مواد مخدر .این امر باعث

یش تلود روشک دو    
می ی

ناکام تهدیدی علیه امنیت کشورهای همسایه محسوب شود-3 .اقتصاد جنگ:اقتصاد جنگ در مقابل اقتصاد صلح قرار

یگیرد .اقتصاد صلح با نظریههابز مرتبط است که ملت – دولت قوی تضمینی برای ص حل
م

ما تسا ا دتقا نادقف  ار      

دولت به معنی بی نظمی ،هرج و مرج و جنگ است ( (The Defensive-Strategic Studies Group, 2006: 13

منابع طبيعي افغانستان
به گزارش پایگاه اطالعرسانی «اطالعات صنعتی افغانستان» ،روحاهلل احمدزی ،رئیس بخ یامرس قیوشت ش ههه ههههگ یراذ
آیسا ،اعالم كرد که ارزش منابع طبیعی افغانستان سه تریلی م هدز نیمخت رالد نو ییی ییی
یشودد http://www. radiofarda.
com

از لحاظ مواد معدني زمين شناسان آمر كي ا ميزان ذخاير مواد معدني افغانستان را  1تريليون دالر يا بيشتر شامل مق راد
مشخصي از مس ،آهن و ليتيوم برآورد نمودند .و مقامات رس ن مالعا نوگاتنپ يم م مويتيل هب ناتسناغفا هك دندو        
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عربستان سعودي مشهور خواهد شد .همچنين بعضي از برآوردها ارزش منابع مس عينك را  40ميل روآرب رالد دراي دد ددد
نمودهاند.
از لحاظ منابع انرژي بررسي زمين شناسي آمر كي ا بيانگر وجود  1/6ميليار بشكه نفت خام 16 ،تريليون فوت مكعب
گاز طبيعي و  500ميليون بشكه گاز مايع طبيعي م 
يباشدDaveed Garteustein – Ross, october 2014 )( .
همچنين دولت افغانستان براساس برآورد مطالعات نهادهای بینالمللی در قلمرو این کشوررر ،اع هک تسا هدرک مال

   

شش حوزه بزرگ نفت و گاز به نامهای حوزه نفتی آمودریا ،حوزه نفتی افغان تاجک ،حوزه نفتی کشکه ،حوزه نفتی
در والیت هرات ،حوزه نفتی کتواز و حوزه نفتی هلمند در افغانستان وجود داردhttp://www. radiofarda. com .

تاریخچه روابط افغانستان و چین
در زمان طالبان ،مناسبات چين و افغانستان در سردترین دوران سياسی خویش قرار گرفت بلاط هکنیا زا نیچ و  ان     
رزمندگان ایغور را که طرفدار جنبش اسالمی ترکستان شرقی بودند ،حمایت

یکردد ،س وب نارگن تخ ددد دددد .پ زا س
می ی

سقوط رژیم طالبان و ایجاد دولت موقت در افغانستان ،زمینههای جدیدی در مناسبات میان دو دولت ،فراهم شد.
در دسامبر  1 200دولت افغانستان از سوی پکن به رسمیت شناخته شد و در سال  2002میالدی حامد ک سيیر یزر   
جمهور وقت افغانستان از پکن بازدید کرد .درنتیجه این سفر نخستین قرارداد همکاریهای اقتصادی میان دوکشور به
امضا رسید و چین به یکی از بازیگران بازسازی افغانستان مبدل شد.
ی ،اجتم ود نایم یگنهرف و یعا
ی ،اقتص دا ی ی
اما عليرغم اين موضوع ،مناسبات نه چندان خوب در عرصههای سیاسی ی
دولت همجوار چین و افغانستان ،در دوران جن و درس گ

آ زا سپ ههد کی

  

ننننن نننننن ،باع خیسگ مه زا ث ت طباور یگ     

بینالمللی میان اين دو كشور شد؛ اما پس از سقوط طالبان هر دو منافع مشترکی مد نظ ارق ر ر اد  دند هک 

زا ترابع   

  

تضعیف بنیاد گرایی اسالمیبود.
شکلگیری منافع مشترک میان پكن و كابل ،فضای بازسازی را برای دولت افغانستان از سوی چینیها بیشت دعاسم ر   
یبرد ،به بهترین دوران مناسبات سیاسی بين آنها مبدل شد.
ساخت و این مناسبات که از سنگینی دوران جنگ رنج م 
بطور كي ه چین یکی از حامیان مهم بازسازی ساختارهای از بين رفته نظام افغانستان شد و برنامههای نسبت ًاًا گستردهای،
در زمینه بهبود مناسبات اقتصادی میان آنها راهاندازی شده است ،که نشانه خوبی برای بهبود مناسبات سیاسی نیز به
یر و د .
شمار م 
منافع اقتصادی چین در افغانستان
بعد از آنکه افغانستان در سال  2002روند تأمین صلح و ب رک زاغآ ار یزاس زا دددد ددددد ،فص  رد یدیدج ل ر نایم طباو     
یکند که در بخش تجارت ،سرمایه گ فشک و یراذ   
افغانستان و چین گشوده شد .از نظر اقتصادی افغانستان سعی م 
یخواهد
معادن از ظرفیتهای باالی چین استفاده نماید که این عمل به نفع هردو کشور خواهد بود ،زیرا افغانستان م 
یهای دراز مدت ب ب نیچ ا ااا اااا ارزشت و ر
با اين اقدام در بخش معادن به خود کفایی برسد .به لحاظ افتصادی همکار 
ت ،تهی و ماخ داوم ه
ت ،ترانزیت ت
مهمتر از کشورهای دیگر برای افغانستان خواهد بود .چین در بخ داعم ش نن ننن ،ص عن ت ت
یتواند نقش موثری در افغانستان داشته باشد.
زراعت م 
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دولت افغانستان اولین قرارداد استخراج نفت خود را در مورخه  1380 /1/7با چین منعقد نمود بر اساس این ق ادرار دد،
شرکت ملی نفت چین همراه با یک شرکت افغانی به ن ما «وط ورگ ن پپ پپپ» ب و فاشتکا ه

قطانم زا تفن جارختسا      

قشقاری ،بازار کمی و زمرد سای میپردازد که در والیات سرپل و فاریاب قرار دارند .ذخایر تثبیت نیا تفن هدش      
یشودد
حوزه  ۸۷میلیون بشکه تخمین زده میشود .این شامل ساخت اولین پاالیشگاه نفت در خاک این کش مزین رو یی یی
http://www. radiofarda. com

تهای قزاقستاننن ،روسیههه ،آمریک داناک و ا ا   
همچنين شرکت «امسیسی» چین در مزایده سال  ۲۰۰۸در رقابت با شرک 
توانست بزرگترین قرارداد صنعتی افغانستان ،استخراج معدن مس «عینک» را از آن خود کند .این مع تیالو رد ند   
لوگر قرار دارد و ارزش آن  ۴ .۴میلیارد دالر برآورد میشود .اکنون  ۴۷شرکت چین و نداعم جارختسا شخب رد ی   
سایر عرصهها در افغانستان فعالیت دارند http://www. radiofarda. com

منافع اجتماعی کشور چین در افغانستان
کشور چین عالوه بر اینکه در سالهای اخیر در بازسازی کشور افغانست رع رد نا صص صصصههاای مختل  هدومن کمک ف در   
بخش تعلیم و تربیت نیز سهمی داشته است مث ًالًال در سال  2004مدرسه متوسطه شاه شهید به کمک کش هب نیچ رو    
هزینه  145هزار دالر به بهرهبرداری رسيد همچنين وسايل كمك آموزشي و ورزشي ب ليم کی شزرا ه ی هب رالد نو    
وزارت معارف از طرف چين اهدا گرديد ( .( Allkozi, 2005:238
منافع امنیتی کشور چین در افغانستان
آر آنجایکه اهداف اقتصادی چین در افغانستان نیاز به یک محیط امنیتی با ثبات دارد لذا اين كشور در تالش است تا
مرزهای استان سین کیانگ با افغانستان را برای تجارت و سرمایهگذاری ب یامن زا دد ددد ،هرچنددد پیام تساوخان یاهد هه هههی
امنیتی را برای ثبات داخلی سین کیانگ به همراه داشته است .چین در صدد آنست که سین کیانگ را باثبات نگهدارد
تا آن را به یک مرکز تجارتی و شبکهء حملونقل در آسیای میانه تبدیل نماید ،اما تشدید تنشهای اجتماعی اویغورها
به علت هجوم مهاجرا 
ن هان در آن ایالت ،کار را در زمینهی انرژی و حمللل ونق خاس راوشد ل ت سا ه تتت تتتتتت (Hamidi,
).2004 :12
قاچاق مواد مخدر از مرزهای باز سین کیانگ نیز اين منطقه را آسیبپذیر خواه خاس د تتتتت .مقام لاح رد ینیچ تا    
یکنند که یک سوم از هرویین کشف و ضبط شده در چین از افغانستان به اين كشور قاچ قا
حاضر ادعا م 

یشودد.
می ی

بنابراین ،افغانستان برای چین تا جایی از اهمیت استراتژیک برخوردار است و تأثیر مثبت روی منافع ملي آن دارد ،كه
ج ومرج در افغانستان و پاکستاننن ،جنگجو ار یطارفا ناي   
ثبات و تمامیت ارضی در سین کیانگ حفظ گردد .زیراهر 
در مرز و داخل سین کیانگ تقویت نموده است .بسیاری از کارشناسان چین در مورد پیامد همکاری گروهها در سین
یدهند و ادعا دارند که ای هورگ ن   
کیانگ ،ازجمله جنبش اسالمی ترکستان شرقی و حزب اسالمی ترکستان هشدار م 
ت و ای رگ ن وو وووههاا ب رد ناتسناغفا رد نایشروش ا
متشکل از «سه شر» (جداییطلبان ،افراطگرایان و تروریستان) اس 
ارتباطاند و شورشیان افغانستان و پاکستان برای این گروهها مراکز آموزش  تیامح و ی ت ار یکراد

  

یس نزا ددد.
ایهم      می ی

یتوانددد در
یتواند پیامدهای فراتر از اين كشور داشته باشد و تأثیرات آن بهصورت گست هدر م مم 
بیثباتی در افغانستان م 
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مناطق آسیای مركزي و آسیای جنوبی و به مرزهای سینکیانگ سرایت نماید و درنتیجه ،فض یا یتینما یا ا نیس تل     
کیانگ مورد تهدید قرار گیرد.
ینمای م و د م نک   
آنان معتقدند که ادامهی جنگ در افغانستان امینت و گسترش خط انتقال انرژی چ دیدهت ار نی    می ی
است کشورهای کمتر پایدار را در منطقه ،ازجمله قرقیزستان و تاجیکست یامن فیعضت زین نا دددد ددددد .کش ایسآ یاهرو ی   
مركزي به یک مجرای اصلی تولید مواد مخدر افغانستان تبدیل شده استتت ،ک تسناوت نایشروش قیرط نآ زا ه هههه هههههانددد
کمبود مالیشان را تأمین و نیز جوامع آسیای میانه را تضعیف نماید .هنگامی که مقامهای چین مس لئ هههی رواب نیب ط   
یثب نیس رد یتا   
ینمايند ،.متوجه میش ب هک دنو ییی ییی
گروههای جداییطلب سین کیانگ و تروریسم جهانی را بررسی م 
کیانگ نتیجهی تهدید تروریستی گسترده از طرف افغانستان است .با ا دصق نكپ لاح ني      ن تینما شقن دراد ی رد 

  

افغانستان بازی کند که منجر به برخورد با هر یک از احزاب مختلف شود و یا در معرض هدف خطرات و تهدی تاد
ت
شبکه تروریستی بینالمللی قرار گیرد د .ویژگ تسناغفا رد نیچ درکیور یلصا ی ان تاملپید و یداصتقا  ی سا ک تتت تتتت ت تتتتتتتت
http://www. iss. europa. eu/document

سیاست کشور چین در افغانستان
سه هسته اصلي سياست خارجي چين در رابطه با افغانستان:
 -1به كارگیری سياست خارجي جهت حمايت از رشد اقتصادي چين(اين راهبرد همراه با خطر پذيري در مناطق پر
يباشد)
خطر دنيا م 
ن .در ا ني
 -2پيروي از برنامه حركت به غرب « »Go Westبا هدف افزايش توسعه اقتص د يدا ررر من يچ يبرغ قطا ننن ننن
ل در
لونقل ل
راستا «شي جين پينگ» ايجاد كمربند اقتصادي در طول جاده ابريشم را با هدف توسعه زيرساختهاي حم 
يباشد.
منطقه ارائه داده است كه سرمايه گذاري چين در افغانستان در راستاي همين طرح م 
 -3اصل عدم دخالت در امور داخلي كشورها ،اين سياست بهعنوان ابزار قدرت نرم چين به م راك يييييرود ( Daveed

) .(Garteustein – Ross, october 2014

عالوه بر آن ماده  65قانون دفاع ملی چین نیز که در سال  1997به تصویب رسیده است در مورد روابط نظامی چ نی
یگوید :جمهوری خلق چین (در رابطه با کشورهای دیگر ) به پ  لباقتم مارتحا لصا جن به    
با کشورهای خارجی م 
حاکمیت و تمامیت ارضی پایبند است که عبارتاند از عدم تجاوز و مداخله در امور داخلی بهطور متقابل ،براب و یر
نفع متقابل ،همزیستی مسالمت آمیز ،رعایت استقالل در روابط نظامی و همکاری و مبادله نظامی با کشورهای دیگر
) .)Matsuda, 2006 :14
راهبرد چين در افغانستان
تهاي امنيتي
 كمك محدود همراه با مساعد اولين جنبه قابل توجه راهبرد چين در افغانستان كمك محدود همراه با كمكهاي امنيت رشتنم شرازگ رد تسا ي     
شده از طرف وزير ماليه افغانستان اعالم شده است كه چ لاس زا ني   

 2002تا  2013مجموع ًاًاًاًا  252ميل هب رالد نوي   

یباشد كه بعد از ايتاليا ،ايران و اسپانيا زا هك
افغانستان كمك كرده است كه در بين كشورهاي كمك كننده ،رتبه  16م 
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یگيرد كه نسبت ًاًا كمكهاي محدود وكمي است .همچنين آموزش 300
قدرت اقتصادي كوچكتري برخوردارند قرار م 
یباشد.
نفر از افسران امنيتي در چين را به عهده گرفته كه هر دوي اين موارد در راستاي اين راهبرد م 
راهبرد توافق با گروههاي شبه نظامي به جاي توافق با دولت افغانستان:چين ترج حي ميدهد به جاي كمكهاي امنيتي به دولت و ارتش افغانستان با گروووههااي ...و ازجملههه طالب قفاوت نا   
نمايد و در اين خصوص حتي با شبه نظاميان محلي نيز توافق نموده است( .چين جهت تأمین امنيت پروژههاي دوخ
یكند به جاي تعامل با دولت ،با گروههاي شبه نظامي محلي به تفاهم و توافق برسد).
س عي م 
 راهبرد فعاليت چند بعدي:سومين جنبه از راهبرد چين درافغانستان عالقه پكن به كار در كي

چارچوب چندگانه و چن  تهج يدعب د ت هعسو     

منافع امنيتي شامل دكترين عدم دخالت م 
يباشد ).(Daveed Garteustein, 2014 :16
*چين از ديدگاه مقامات و اسناد افغانستان
یهای منطقهایی
 سیاست خارجی افغانستان در قبال چین و تائیر آن بر همکار یتوان در چهار موضوع ذیل خالصه نمود:
مهمترین مولفههای سیاست خارجی افغانستان در قبال چین را م 
-1جلب سهم چین در افزایش نوسازی و بازسازی افغانستان
تهای بیشتر برای مبارزه با پدیده تروریسم.
-2جلب حمای 
-3جلب همکاری بیشتر چین برای ایجاد و تقویت اعتماد میان افغانستان و پاکستان
یهای منطقهایی ).) Balkhi, 2014:227
-4ایجاد توازن با قدرتهای مهم منطقه در راستای کمک به همکار 
تهای سیاسی
فرص 
یتوانند نقش
چین با داشتن مناسبات حسنه با دولتهای روسیه ،ایران ،پاکستان و مجاورت سرزمینی با هندوستان ،م 
مهمی در تأمین ثبات منطقه و کاهش تهدیدات بنیاد گرایي و دهشت افکنی داشته باشد .از سوی دیگر ،نق و مهم ش
با اهمیت چین در آسیای میانه نیز برای افغانستان حائز اهمیت است .این کشور همچنان بهعنوان كي

ب یلصا رگیزا   

در سازمان همکاریهای شانگهای برای افغانستان ،این فرصت را مهیا نموده است تا بهعنوان عضو ن ظا ر نامزاس رد    
شانگهای شناخته شود .تداوم سیاست موازن یمئاد تیوضع تصرف نیچ لابق رد ناتسناغفا ه

د زین ار روشک ر     

  

یکند.
شانگهای فراهم م 
گ ،منبع
در دکترین امنیتی چین ،پاکستان بهعنوان حامی طالبان و افراط گرایان مسلمان شامل ایغوره نایک نیس یا گگگ گگگ
تهدید برای چین و منطقه است .این نگاه چینی با شعار حکومت افغانستان هم خوانی داشته و فرصت داجیا یبوخ   
یکند تا دو کشور در راستای تغییر سیاستهای امنیتی پاکستان تالش ورزند .از این طرف ،تحکیم و ثبات دولت در
م
یتوانن زا د
افغانستان ،فرصت بسیار خوبی برای امنیت چین فراهم نموده است ،که درنتیجه ایغورهای سین کیانگ نمی ی
افغانستان بعنوان پناه گاه و حامی حمالت خود در خاک چین استفاده کنند ).) Balkhi, 2014: 236
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تهای اقتصادی-تجاری افغانستان
فرص 
راد هقطنم دد دد ددددد ،به

افغانستان برای احیای مجدد زیرساختهای اقتصادی و استفاده از موقعیت ژئ کیمونوکا و ی رد هک 

دنبال یک سیاست توسعه گرا و اقتصاد محور است تا از این طریق به توسعه پایدار برسد .برای نی ده نیا هب ل ففففففففف ،
همکاری و داد و ستد غولهای اقتصادی عظیم جهان و بخصوص در منطقه ،ضرورت کشور به حساب میآید .چ نی
در این میان ،از موقعیت بسیار مناسبی برخوردار است .این کشور با سطوح مختلف تولید اجناس متناس نازیم اب ب    
اقتصاد دولتها در جهان ،بازار مطلوبی برای تاجران افغان است .میزان واردات اجناس چین یط ناتسناغفا هب ی

هد

  

سال از  17میلیون دالر به  251میلیون دالر در سال  1387رسید .و در حال حاضر با توسعه همكاريها رون هب ور د   
رشدي پيدا كرده است (قرارداد استخراج مس عینک ،ساختن راه آهن ،بهرهبرداری از معادن ذغال سنگ و تولید یک
میلیون تن آهن ،ساخت یک کارخانه تولید برق به قدرت  400مگاوات ،است زاگ و تفن ریاخذ یتامدقم جارخ

رد      

والیات شمال شرقی سرپل و فاریاب) ).) Balkhi, 2014: 239-237
تهای فرهنگی –علمی
فرص 
در سال  1385با سفر رییس جمهور کرزی به پکن ،دولت آن کشور اعط سروب یا یی یییههاای تحص نایوجشناد هب یلی    
افغانستان را قبول کرد .در سال  19 13تعداد  052دانشجو در دانشگاههای چینی مشغول تحص لی

ن،
ش ند ددد .ه ینچ م نن نن

دولت چین از راهاندازی رشتههای زبان و ادبیات چینی در پوهنتون کابل است و هدومن لابق نآ هب کمک     

ینمایددد
می ی

) .) Balkhi, 2014: 240عالوه بر موارد فوق تعامالت فرهنگي دو كشور در چند وقت ا يخ ر نيز روند رو ب يدشر ه   
پيدا كرده است.
تهای نظامی– امنیتی افغانستان
فرص 
در اعالمیه مشترک میان افغانستان و چین که در سال  2012میان مقامهای دو کشور ب یسر اضما ه ددد دددد ،ه رط ود ر ففففف ،
ی ،ج یاد ی و یبلط 
فرصتهای نظامی و امنیتی را چنین بر شمردند :دو طرف تمامی اش یارگ طارفا مسیرورت لاک یی یی یییی
یهایشاننن را در
جرائم سازمان یافته را که تهدید مشترک است به شدت محكوم و توافق کردند تا مبادالت و همکاررر 
ی ،قاچ قا
بخش امنیتی با مبارزه مشترک علیه تهدیدهای فراملی مانند تروریسم ،مهاجرت غی وناق ر ن یی یی

و ردخم داوم

اسلحه ،تحکیم بخشیده و سطح همكاريهاي خود را در بخش تبادل اطالعات و مدیریت مرزي ارتقا ببخشند .چ نی
همچنان ساالنه برای تعدادی از نیروهای امنیتی افغانستان در قالب بورسهای کوتاه مدت و درازمدت ،آم زو شششهاای
تخصصي فراهم م 
یسازد ).) Balkhi, 2014: 242
اهمیت افغانستان در سیاست خارجی چین
اصول سیاست خارجی چین در قبال افغانستان مبنی بر منابع ملی آن کشور تعریف شده است .بنابر این ،بهههط لکرو ی ی
ی
یتوان در سیاست چین نسبت به افغانستان برشماري نمود:
شش مالحظه اساسی را م 
 پای ایاالت متحده آمریکا در منطقه باز نشده و تهدیدی برای چین ايجاد نکند.یشود)
 -جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان (در این سیاست ،گاهی اوقات با پاکستان هماهنگ م 
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هج ت

تهاای پروس غفا تلود حلص ه ا هب( ناتسن
 -جلوگیری از گسترش بنیادگرایی طالبان و حمایت سایس زا  تت تت

    

مالحظات مبارزان سین کیانگ)
 در روابط با پاکستان ،در قبال بحران افغانستان سیاست بی طرفانه اتخاذ نموده است و اکثر اوقات ب مه ناتسکاپ ا    یباشد.
سو م 
 توجه به منابع زير زميني افغانستان نقش بارز افغانستان بهعنوان یک جغرافیایی مهم در واردات و صادرات چین نگاه شکاکانه به افغانستان با توجه حضور آمریکا در اين كشور (در اين موضوع با روس  ناریا و هی ن امه زي ه یگن     یباشد).
م
یچرخد که بهطور فشرده اشاره شد ،اما این
در سطح کالن ،کلیت سیاست چین درقبال افغانستان بر محور مسائلی م 
ن ،سیاست رد نیچ یتینما 
کشور از لحاظ امنیت داخلی نیز نسبت به افغانستان توج سا هتشاد ه تت تتتتت .بن یاربا ن ن

دروم     

افغانستان متأثر از نگرانهای ناشی از ثبات و امنیت در سین کیانگ است (هوشینگ)3- 2:4 1 20 ،در حالی که "جنبش
ن ،اف طار
یشود از دید چین ن
اسالمی ترکان شرقی" بزرگترین تهدید داخلی برای ثبات و امنیت سین کیانگ شناخته م 
یرود .به باور رهبران چین ،اوضاع
گرایی موجود در منطقه یکی از جدیترین تهدیدات خارجی علیه چین به شمار م 
افغانستان بر امنیت سین کیانگ اثرات جدی دارد و بر کلیت محیط پیرامون سین کیانگ نیز اثر گذار است:ب ترابع ه   
گ  ،از
دیگر ،از نظر چین ،افغانستان ،آن واقعیت خطر آفرین بیرونی است که امنیت تم ک نیس نوماریپ قطانم ما ی نا گگگگگ گگگگگ
یسازد .بی ثباتی در افغانستان بهصورت اجتناب ناپ یذ ررر ،ب ش دای قطانم ر د رثا ه     
جنوب تا آسیای مرکزی را متأثر م 
م
یگذارد) Balkhi, 2014: 248) .
آخرین تحوالت در روابط دو کشوردر سفر چهار روزه اشرف غنی به چین که در آبان ماه سال  39انج  همان تفاوم راهچ تفرگ ما ام ش ءاض ددددددد دددددددد این
توافقنامهها شامل برداشتن شرط ویزای ورود برای گذرنامههای سیاسی دو کشور ،ارائه خدمات بشردوستانه از س یو
چین به افغانستان ،گسترش همکاریهای فنی و اقتصادی و گست  نایم طباور شر ا ات قققققققققه و ناتسناغفا تراجت یا
فدراسیون صنعت و تجارت چین میشود .عالوه بر این ،شی جین پینگ ،رئیس جمهور چ ید نیا رد نی د هدعو را     
کمکی به ارزش  ۵۰۰میلیون یوان ،معادل  ۸۲میلیون دالر را به افغانستان ،تا پایان سال  2015م رد تفگ و داد یدالی   
سالهای آینده میزان این کمکها تا یک و نیم میلیارد یوان افزایش خواهد یافت .او همچنین گفت ک رد شروشک ه   
پنج سال آینده ۵۰۰ ،بورس تحصیلی در اختیار دانشجویان افغان قرار خواه نآ رب هوالع و داد د هب    

 ۳۰ ۰۰کارمند

دولت افغانستان در زمینههای تخصصی و ارتقای ظرفیت آموزش خواهد داد
() http://www. bbc. com/persian/afghanistan/
منامه مبارزه با تروریسم بین چین و افغانستان
امضا تفاه 
نورالحق علومی ،وزیر كشور افغانستان روز یکشنبه 27 ،خرداد  ،4931در ی یربخ سنارفنک ک     در رابط رفس اب ه    
اخیرش به چین اعالم کرد که برای بهبود امنیت در منطقه به تفاهمنامههای دوجانبه و چندجانبه نیاز است نیا رد و    
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رابطه تفاهمنامهای با چین امضا شده است . .افغانستان و چین در این زمینه به تفاهم رسیدهاند که بای ورت اب د ر مسی    
بهصورت مشترک مبارزه شود» http://www. dw. com/fa-af

سياست خارجي افغانستان در قبال ايران
يتوان شش محور سياست خارجي افغانست رد ار نا
در بررسي كاركرد كارگزاران سياست خارجي افغانستان با ايران م 
فضاي پسا طالبان بهصورت ذيل بيان كرد.) Tamana. 2014 : 98-126) :
نالمللي افغانستان پس از چهار دهه جنگ
 -1احياي وجهه بي 
افغانستان پس از  11سپتامبر از انزواي طالباني خارج شد و روابط خود را با كش جيا ون زا فلتخم ياهرو ا رك د د دددد دددددد.
ايجاد سفارت خانهها ،كنسولگريها و نمايندگيهاي دائم از مهمترين اقداماتي است كه افغانستان پس از  11سپتامبر
به انجام رسانده است .اين اقدام ازجمله اولين گامهاي مهم براي خروج افغانستان از انزوا بوده است ار ناتسناغفا و    
نالمللي معرفي كرد.
بهعنوان بازيگر در روابط بي 
 -2جلب مشاركت براي باز سازي افغانستان
سياست خارجي افغانستان در قبال ايران با محوريت ايجاد روابط و جلب مش وشك يزاسزاب رد تكرا ررر رررر ،بيشت رد ر
ت .افغانست طوقس زا سپ نا    
راستاي كسب حمايتهاي اقتصادي و تداوم ميزباني ايران از مهاجرين افغان ب سا هدو تت تت
طالبان توانست  560ميليون دالر تعهد از ايران براي بازسازي ب و دروآ تسد ه

زين سيراپ سنارفنك رد

50

ناريا       

ميليون دالر كمك بال عوض و  300ميليون دالر بهصورت قرضه وعده داد .بيشتر حمايتهاي ايران در استان ه ار ت ت
ت
در ساخت تاسيسات برق و توسعه تجارت اختصاص داده شده است .اما بر اساس گزارش وزارت ماليه افغانست زا نا
ميزان كمكهاي تعهد شده كشورها و سازمانهاي منطقهاي و بين المللي براي بازسازي افغانستان ،ايران  452ميل نوي
دالر بهصورت بال عوض در چارچوب تعريف پروژههاي مختلف به افغانستان كمك كرده است.
 -3مديريت آب و استفاده بهينه از آب هلمند
ت مجم نيگنايم يعو   
ت .بهههص رو ت ت
افغانستان ازجمله كشورهاي در حال توسعه و داراي منابع آب سا هجوت لباق ي تتت ت تتتت
ت مجم يعو
ت .بهههص رو ت ت
ذخايرآب ساالنه به شكل بارش در حدود  165000ميليون متر مكعب در تم سا روشك ما تت ت تتت
ت .افغانست سا رب نا اس رورض  ت يدج 
مقدار ساالنه حجم آبهاي سطحي در حدود  80ميليارد متر مكع سا ب تت تت

    

كشاورزان مناطق همجوار رودخانه هريررود ،طرح ايجاد سد س  رب امل ر يره بآ يو ر ار دور رد    شهرستاننن چشت
استان هرات در دستور كار قرار داده است.
یاش در مورد آب نسبت به ايران به معاه لاس هد   
ياش به آب در سياست خارج 
افغانستان با توجه به نيازمند 

1351

كه بين موسي شفيق صدراعظم افغانستان و امير عباس هويدا نخست وزير وقت ايران امضا شد،پايبنداستتت .ب نيا ر   
يكنند.
اساس كميته مشترك كميساران آب هلمند ميان افغانستان ايجاد شد و دو كشور در اين رابطه همكاري م 
نالمللي در افغانستان
 -4مديريت منافع متضاد جامعه بي 
حضور بيش از  40كشور پس ازسال  200 1باعث شكلگیری رقابتهاي امنيتي،سياسي و فرهنگي در افغانستان شده
است .در چنين شرايطي نميتوان اميد داشت كه حت سايس اب ي تت تتتتته يا
شهاي داخلي امنيت فائق آيد.
چال 

م ثؤ ررر داخل رب دناوتب ناتسناغفا تلود ي

   

تحليلي بر نقش و جايگاه چين131 ...

يكند ،بخش زا ي
افغانستان در روابط با ايران كه حضور آمر كي ا و بر يخ ديگر از كشورها را محدود شدن خود تلقي م 
یكنددد .ا ا يكي ناري زز ززز الگوه يا
انرژي خود را صرف مديريت كنشهاي ايران در رقابت با كشورهاي غربي م 

تأممین

ت
یداند و با الگوي رفتاري آمر كي ا مخالفت ت
منافع خود در افغانستان را ،مخالفت با نفوذ كشورهاي خارجي در منطقه م 
و مقابله م 
یاش
يكند( .)Mohammadi & Mottagho, 2008: 182افغانستان همواره يكي از محورهاي سياست خارج 

را معطوف به رقابتهاي ايران -آمر كي ا ،ايران – عربستان ،ايران -پاكستاننن ،ا ناري – تر يك ههه ،ا ناري – ن تا ووو ،ا ناري –

امارات و ( IPخط لوله صلح ايران ،پاكستان ،هند) – ( TAPIپروژه خظ لوله گ اتسنمكرت زا نن ننن،افغانستاننن ،پاكستاننن،
هند) كرده است.
یداند .از اين جهت عالقه مند به همكاريهاي بيشتر ايران با
افغانستان خود را قرباني رقابتهاي منطقهاي و جهاني م 
كشورهاي ديگر بخصوص آمر كي ا در افغانستان است.
 -5امنيت مرزهاي غربي و قاچاق مواد مخدر
یشود .قاچاق م داو
مرز مشترك ايران و افغانستان بيشتر اوقات بهعنوان معبر مهم قاچاق چيان مواد مخدر محسوب م 
یبا نا امني درداخل افغانستان دارد.
مخدر در اين مرزها ارتباط مستقيم 
افغانستان براي كاهش مشكالت مرزي كميسيون مشترك امنيتي را در مورخ  30خرداد  09 13ايجاد نيا هب ات درك     
وسيله مشكالت امنيتي موجود در مرزهاي شرقي راكاهش دهد ت دادرخ هام ا    

  

 39 13دو نشست رد نويسيمك نيا 

تهران و كابل برگزار شده است.
 -6مهاجران افغان مقيم ايران
افغانسان نزد كي
كي

به  2ميليون مهاجر درايران دارد (بعضي از آمارها حداقل  2/5ميليون نفر قيد درك ه هانددد) .ب تشذگ ا   

دهه از حكومت جديد به علت فراهم نبودن بسترهاي اك ررر ،افغانست يارب يرتشيب نامز هب زونه نا

مهاجرين افغان از كشورهاي مختلف بخصوص ايران دارد .كش غفا نيرجاهم نابزيم ياهرو ا لوط رد ن
گذشته از اين فرصت بهره برده و از آن بهعنوان كي

شريذپ

      

ههد كي   

    

اه يسايس مر    م ثؤ ررر ب ايس راشف لامعا يار س اب لماعت رد ي       

افغانستان استفاده نمودهاند .بر اين اساس يكي ازمحورهاي سياست خارجي افغانستان مديريت ا هراشف هنوگ ني اي    
سياسي بوده است .ازاين رو مقامات عالي رتبه و هيئتهاي مختل غفا يساملپيد هاگتسد ف ا ب يراكمه رد ناتسن ا   

   

وزارت امور مهاجرين بيش از دهها بار در اين دوره با هدف مديريت اين موضوع به ايران سفر كردهاند.

به نظر م 
یرسد بهصورت كالن روابط خارجي افغانستان نسبت به ايران بيشتر در قالب بي طرفي منف ييي  1قاب ريسفت ل   
باشد .با توجه به شرايط داخلي و سياست بازسازي ،بهصورت عموم ب يفنم يفرط ي     نهههتنهاا در قب هكلب ناريا لا    
مهمترين ويژگي سياست خارجي افغانستان نسبت به ساير همسايگانش نيز بوده است.
تجزیهوتحلیل
الف-تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامهها(مربوط به کشور چین):

يكند به هر قيمتي خود
 .1بي طرفي منفي نوعي جهتگیری سياسي است كه بر اساس آن كشور داراي نقش انفعالي بوده است و به جاي تالش براي نقش فعال سعي م 
را از جنگ و درگيري دور نگه دارد.
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ج .ا .ا ت و تسا هدیدرگ نیود
این پرسشنامه به منظور بررسی حضور چین در افغانستان و تأثیر آن بر امنيت مل  ي ج ج
دارای  2متغير و  3گویه به شرح ذیل میباشد:
گویه  -1پيمان راهبردي افغانستان با چين
یو امنيتي افغانستان
گویه -2ميزان نفوذ چين در اركان سياسي ،نظام 
گویه  -3پيمان راهبردي افغانستان با ج .ا .ا
روشهای مورد استفاده در تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه:
در این پژوهش از مقياس ليکرت برای تهیه پرسشنامه استفاده شده است .بدين ترتيب که برای هر گویه  5گزین رد ه
نظر گرفته شده است .برای هر یک از گزینهها وزنی مطابق جدول زیر اختصاص داده شده است:
جدول شماره  :3طيف ل كي ريت
طیف لیکرت

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

و زن

5

4

3

2

1

Source: Research Findings

امتیاز مربوط به گویهها از ضرب کردن تعداد پاسخهای هر یک از میزانها در وزن مربوط به آن میزان حاصل ش و هد
میانگین هر گویه نیز از تقسیم کردن امتیاز آن گویه بر مجموع پاسخهای داده شده ،بهدست آمده است.

تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه :دادههای حاصل از پرسشنامه به شرح جدول زیر میباشند:
جدول شماره  :4نتيجه و پاسخ گويههاي مربوط به چين
بهطور تأثیر هر كي

از مولفههاي زير ،بر امنيت ملي ج .ا .ا را

يفرمائيد
در چه جهت و به چه ميزان ارزيابي م 

میزان
خیلی کم

متوسط

کم

زیاد

امتیاز

خیلی زیاد

م یا ن گ ی ن

پيمان راهبردي افغانستان با چين

3

8

19

16

4

160

3. 2

ميزان نفوذ چين در اركان سياسي ،نظامي و امنيتي افغانستان

5

9

17

13

6

156

3. 12

مجموع

8

17

36

29

10

316

6. 32

8%

17%

36%

29%

10%

درصد سهم هر یک از گزینهها

Source: Research Findings

جدول فوق نشان میدهند که پاسخدهندگان میزان تأثیر پيمان راهبردي افغانستان با چين و ميزان نفوذ چين در ار ناك
سياسي ،نظامي و امنيتي افغانستان بر امنیت ج .ا .ا ایران را  %93در حد زیاد و خیلی زی و دا

 % 61در ح و طسوتم د

ج .ا .ا ای نار .3
پائینتر ارزیابی نمودند .همنچنین میانگین میزان تأثیر پيمان راهبردي افغانستان با چين بر امنیت م  زر ج ج
 2و میانگین تأثیر ميزان نفوذ چين در اركان سياسي ،نظامي و امنيتي افغانستان بر امنیت ج .ا .ا ای نار  21 .3بهههدست
آمده است که نشانگر تأثیر تقریب ٌاٌا برابر این دو گویه بر امنیت مرز ج .ا .ا ایران میباشد.
تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه در مورد ایران
دادههای حاصل از پرسشنامه به شرح جدول زیر میباشند:
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جدول شماره  :5نتيجه و پاسخ گويههاي مربوط به ايران
گويه :بهطور كلي تأثیر هر كي

از مولفههاي زير ،بر امنيت ملي ج .ا .ا را

يفرمائيد
در چه جهت و به چه ميزان ارزيابي م 

ميزان
خیلی کم

متوسط

کم

خیلی زیاد

زیاد

پيمان راهبردي افغانستان با ج .ا .ا

1

2

4

11

32

مجموع

1

2

4

11

32

2%

4%

8%

22%

64%

درصد سهم هر یک از گزینهها

ا م ت یا ز
221

میانگین
4. 42

Source: Research Findings

جدول فوق نشان میدهد که پاسخدهندگان میزان تأثیر پيمان راهبردي افغانستان با ج .ا .ا بر امنیت ج .ا .ا ای رد ار نار
حدود  % 86در حد زیاد و خیلی زیاد و در حدود  %6در حد متوسط و پائینتر ارزیابی کردند.
بر اساس نظر سنجی انجام شده پرسش شوندگان در پاسخ به سؤال میزان تأثیر پیمان راهبردی افغانست و نیچ اب نا
ج .ا .ا تع داد
همچنین میزان نفوذ چین در ارکان سیاسی ،نظامی و امنیتی افغانستان و تأثیر آن ب  یلم تینما ر ججج ججج

 36در

صد از پاسخ دهندگان گزینه متوسط ،تعداد  29درصد گزینه زیاد و تعداد  10درصددد گزین ار دایز یلیخ ه باختنا     
یت ناو
نمودند که با توجه به نتایج فوق و نظر به اینکه بیشترین فراوانی پاسخهای در گزینه متوسط میباشد چنین می ی
نتیجهگیری کرد که پاسخ دهندگان به این موضوع اشاره دارند که حضور چین در افغانستان هم میتواند تهدید باشد
و هم فرصت و در صورتی که بتوان از پتانسیل چین در جهت تأمین منافع ملی استفاده نمود .بدون شک برای ج .ا .ا
یک فرصت است لیکن در صورتی که از این پتانسیل بهرهبرداری نشده و از عنصر همسایگی به خوبی بهرههب رادر ییی
ب 93
نشود حداقل فضای اقتصادی موجود در چین از ج .ا .ا نیز سلب خواه ش د دد ددد .ع وف دراوم رب هوال ققققققققق انتخاب ب
درصدی گزینه زیاد و خیلی زیاد پرسش شوندگان بیانگر آن است که تعداد قابل توجهی ب ک دنتسه داقتعا نیا ر ههههه هههههه
حضور و نفوذ چین در افغانستان در راستای منافع ملی ج .ا .ا است لذا در مجموع میتوان اینگونه نتیجهگیری نم دو
که حضور چین در افغانستان تأثیر مثبت بر امنیت ملی ج .ا .ا خواهد داشت که این موض نداد رارق رظن دم اب عو     
حضور مخاطره آمیز آمریکا و کشورهای عضو ناتو در افغانستان و رقابت این کشورها با چین در عرصههای مختلف،
ش پیم نا
با واقعیتهای کنونی صحنه افغانستان مطابقت دارد .عالوه بر موارد فوق پرسش شوندگان در پاسخ بههه نقش ش
راهبردی افغانستان با ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی ،تعداد  64درصد گزینه خیلی زیاد و تعداد  22درصد گزینه زی دا
ج .ا.
را انتخاب کردهاند که پاسخ  84درصدی زیاد و خیلی زیاد به این گزینه مبین این موضوع است که تأمین من  عفا ج ج
یتوان نتیجهگیری کرد ک اب ناسمه ه    
یباشد و لذا چنین م 
ا در افغانستان در گرو انعقاد پیمان راهبردی با افغانستان م 
حضور چین در افغانستان الزم است ایران نیز در این کشور حضوری پررنگ داشته باشد .که مس مل ًاًاًاًا پ این شی زز ززز این
یباشد.
پیمان عقد قراردادهای مختلف اقتصادی با این کشور م 
نتیجهگیری
یایران به دلیل همسایگی با افغانستان همواره از تحوالت و دگرگونیها در این کش دوخب دوخ رو    
جمهوری اسالم 
تأثیر پذیرفته و همواره امنیت ملی آن متأثر از تحوالت و تغییرات در افغانستان بوده است .بدین ترتیب ک هاگ ره ه    
این تحوالت مثبت و به نفع ج .ا .ا باشد ،امنیت ملی ایران بیشتر تضمین گردیده استتت .ل اذ همانننگونههه ک رظن زا ه   
سنجیها استنباط گردید حضور چین در افغانستان تا حدود بسیار زیادی تأثیر منف یلم تینما و عفانم رب ی

ناریا       

نخواهد گذاشت و به تفسیر دیگر حضور این کشور با منظور و جهتگیریهای خاص تا اندازه معین در جهت منافع
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یباشد که الزم است براي بهرهبرداری از آن برنامهريزي شود .سایر دالی رد نیچ روضح تاریثات و ل
ملی ج .ا .ا م 
یباشد:
افغانستان به شرح ذیل م 
الف -موقعیت ژئوپلتیکی
کشور افغانستان به لحاظ ژئوپلیتیکی به دلیل اینکه مکمل ژئواست  هدوب شناگیاسمه یژتار د  یارا ا بهار تیمه ر ید      
یت نیا تفگ ناو    
است و گره مواصالتی بین شبه قاره هند و آسیای مرکزی و غربی محسوب گردیده بهطوریکه می ی
کشور منطقهای است که حلقه پیوند چند قدرت مه دنیآ تالوحت رد م ههه هههه آس بوسحم ای   

یشودد ،و ل تیمها اذ   
می ی

یتوان یکی از دالیل تمايل چين به افزايش حضور و نفوذ در اين كشور دانست.
ژئوپلیتیکی افغانستان را م 
ب-هاب انرژی منطقه
افغانستان از كي

سو با ذخاير بكر انرژي در آسياي ميانه و منابع سرشار انرژي در غرب آسيا از طريق ا جيلخ و ناري   

فارس در ارتباط است و از سوي ديگر با چين بهعنوان بزرگترين مصرف كننده انرژي در آيندهه .ا ب هك روشك ني ه    
ینمايد از اين توانائي ژئوپلت يكي برخوردار است كه جاده طالئ مشيربا ي   
تعبيری از دير باز بهعنوان قلب آسيا عمل م 
را براي ترانزيت انرژي احيا كند که ازجمله در راستای راهب در

"حرکت برغ تمس هب      

 " GO WESTچ رد ني

توسعه مناطق غربي اين كشور نیز میباشد و ضمن انتقال نفت آسياي ميان  هب ه ه زاب رد نيچ و دن يييييييييييهااي جد دي
اقتصادي منطقهای نقش بسيار مهم و تع يي ن کنندهای را به عهده دارد .از طرف دیگر یکی از راهبردهای دولت جدیددد
افغانستان تبدیل این کشور به هاب ترانزیتی منطقه است  اذل  ا وص رد تهج نیا ز ر  ت تو و نیچ تالماعت هعس

    

افغانستان در بحث انرژی و عدم مشارکت ایران در این مقوله و با توجه به طرح ایران نسبت به انتقال انرژی خود به
یتواند بر خالف من د روشک یلم عفا ر    بح نیا رد یتسیاب اذلو دشاب یژرنا ث
کشورهای شرقی ،این موضوع م 

    

خصوص تدابیری اندیشیده شود.
پ-اقتصادی
چین در روابط اقتصادی خود با افغانستان از روش سنتی خود که با سایر کشورهای در حاللل توس هتشاد لومعم هع    
بهره خواهد برد یعنی بهرهبرداری از معادن افغانستان و استخراج نفت و گاز این کشور و تسهیل صادرات آن به چین
از یکسو و انتقال کاالهای تولیدی و صادرات خدمات فنی -مهندسی از چین به افغانستان از سوی دیگر در راهب در
اقتصادی چین در قبال افغانستان تعقیب خواهد شد.
از اهداف و راهبردهای اعالمی و اقدامی چین در افغانستان چنین است طابن

یگ در د وشک نیا هک  رررر ررررر ب فده ود ا
می ی

یباشد و جهت تحقق این هدف سایر ابزاره و دوخ یا
اقتصادی و امنیتی ،در حال افزایش نفوذ خود در افغانستان م 
ازجمله دیپلماسی و سیاست خارجی خود را به کارگرفته است و در حالی ک هب هدننک کمک یاهروشک نیب رد ه       
افغانستان در رتبه شانزدهم قرار دارد لیکن حجم تعامالت و بهرهبرداری آن از بستر موجود افغانستان به مراتب بیشتر
یباشد که حجم کمکهایش به مراتب بیشتر از چین است و لذا جای دارد که ج .ا.
از سایر کشورها و ازجمله ایران م 
گتری داشت و دشاب ه
کهای اهدائی در صحنه اقتصادی افغانستان حضور پر رن 
ا نیز در بعد اقتصادی و همسان با کم 
یهاای
در این راستا در فضای جدید که امکان رفع تحریمها نیز وجود دارد و با توجه مرز مشترک طوالنی و دسترسی ی
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یتوان در خصوص مشارکت ایران در پروژههای مختلف معادن و انرژی با چین رایزنی نمايد تا در
بسیار زیاد ایران م 
ج .ا .ا ب و هدوب نيچ ا
صحنه اقتصادی ایران به حاشیه رانده نشود .همچنين افغانستان از گزينههااي ارتب  ينيمز طا جج جج
برنامههاي كريدر يا راهروي اقتصادي بينالمللي شرق به غرب ج .ا .ا با سياست دولت جديد چ يايحا رد ني    ن راو
یباشند در حوزه سرزميني افغانستان همپوشاني داشته
اقتصادي زميني راه ابريشم كه افغانستان و ج .ا .ا بخش از آن م 
یتواند به بهبود وضعيت اقتصادي و طبيعت ًاًا ثبات و امنيت در اين كشور كمك نمايد.
وم 
ت -امنیتی
یهای اصلی چین اف مادقا شیاز ات   
در بعد امنیتی همانگونه که در متن مقاله نیز به آن اشاره شده است یکی از نگران 
تروریستی گروههای جداییطلب در این کشور بهویژه در استاننن س م گنایک نی

يييييييباشددد ،ازجمل یمالسا شبنج ه    

ترکستان شرقی که دارای ریشههای افراطگرایی اسالمی نیز هست د روضح اب و دن ر مر تسناغفا یاهز ان ناتسکاپ و        
ضمن گذراندن دورههای آموزشی برخی از آنهاا ب رگ هب یخرب و هتشگزاب نیچ ه وووووو وووووووههاای تروریست ریاس رد ی   
کشورهای اسالمی میپیوندند و خطر بازگشت آنها نيز وجود دارد ،این نگرانی این روزها با انتشار اخباری مبنی بر
فعالیت داعش در افغانستان و پیوند احتمالی این جریان با گروههای افراطی و تکفیری موجود در افغانستان و آس یای
میانه ازجمله اخوانیها ،حقانی ،حزب اسالمی و ...بیشتر شده است .در همین راستا این نگرانی ،به خصوص توس هع
یباش هک دن   
داعش از دغدغههای امنیتی ج .ا .ا نیز میباشد و لذا دو کش کرتشم عفانم یاراد هلوقم نیا رد رو       می ی
یتواند بهعنوان یکی از زمینههای کار مشترک دو کشور محسوب گردد که زمینههای آن نیز فراهم است.
م
چین از دیر باز روابط آشکار و پنهانی را با طالبان داشته و اخیر ًاًا با توجه به فع و يقرش ناتسكرت شبنج ندش لا    
تهديدات حضور و فعاليت داعش در منطقه و نيز تهديدات متوجه سياستهاي اقتصادي چين در منطقه شامل ب هژيو
درپاكستان ،افغانستان و كشورهاي آسياي مركزي ،چين در ارتباط با طالبان افغانستان و م ناتسناغفا حلص يرگيجناي    
فعالتر شده و در تیرماه سال  94نیز یک دور مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان ب رازگرب نکپ ینابزیم ه     
گردید و چين و پاكستان بهعنوان تضمين مذاكرات و اجراي توافقات ط يدرگ يفرعم نيفر د ههه ههههان رگید فرط زا و د    
اخباری مبنی بر سفر سخنگوی طالبان به ایران در اردیبهشت ماه سال  94منتشر شد و لذا همکاری مشت نیچ اب کر    
در خصوص وضعيت امنيتي افغانستان وگروه طالبان که به دنبال جایگاه سیاسی بیشتر و رس ناتسناغفا هدنیآ رد یم    
یباشد از ضروریات بوده و باعث تقویت جایگاه ج .ا .ا در افغانستان خواهد شد.
م
ث -سیاسی
ت.
سیاست خارجی چین همواره مبتنی بر تنشزدایی و حفظ روابط مسالمتآمیز و حس گیاسمه اب هن ا سا هدوب ن تتتت ت تتتتت
همچنین موضوع آینده و جایگاه افغانستان در رقابتهای سیاسی منطقهای هند و پاکستان و رقابتهای هن نیچ و د   
موضوعی است که سبب شده تا چین بیش از گذشته بر نقش خود در افغانستان بیفزاید .از سویی چین تالش دارد با
حمایت از صلح و ثبات در افغانستان ضمن بهرهبرداری سیاسی از توس وخ یبرغ هیاسمه نیا هع ددددد دددددد ،جایگ یتآ ها   
افغانستان را در سیاستهای راهبردی خود تثبیت نماید .سياست خارجي دولت جديد افغانستان ب فرشا تساير ه   
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غني در اولويت دهي به محور پاكستان ،چين و عربستان و كمرنگ

ش  هاگياج ند ه نيارد هتشذگ هب تبسن دن       

رو كي رد ،شرايط بهتري را براي چين براي حضور و نفوذ گستردهتر در اين كشور فراهم نموده است.
 همانگونه که در مقدمه مقاله قید شده در این مقاله سعی گردید که بهجای استفاده از منابع داخلی بیشتر از من و عبادیدگاههای رسمی افغانستان بهرهبرداری شود که در این راستا آنچه بیشتر به چشم میخورد دیدگاه نه چندان مناسب
منابع رسمی افغانستان نسبت به ایران است به خصوص مطالب منتشره ش  تاعلاطم زکرم رد هد ا ارتس ت ترازو کیژ     
امورخارجه افغانستان نسبت به ج .ا .ا است که دائم تکرار شده که ایران به افغانستان به چشم ابزاری نگاه میکند که
با توجه به حجم کمکهای ج .ا .ا این موضوع کام ًالًال غیر منصفانه است و این در ح د نینچ هک تسا یلا ی یهاگد      
ل دارد ک نیا رد تسا مزال ه    
نسبت به چین که کمکهای نه چندان قابل توجهی به افغانستان نموده است جای تأمل ل

خصوص نیز تدابیر الزم اندیشیده شود – .رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیف خود اولویت سیاست یجراخ    
خود را در چند حلقه را تعریف نمود و حلقه اول را کشورهای همسایه ،حلق هقلح و یمالسا یاهروشک ار مود ه     

سوم را کشورهای آسیائی تبیین نمود که ج .ا .ا در هر سه این حلقههاا ق راد رار د د .دارای علق ققههاای مشت رایسب کر   
زیادی با افغانستان بوده و عالوه بر آن پذیرای جمعیت چند میلیونی مهاجرین افغانی میباشد ک اقم ریبادت ربانب ه م     
معظم رهبری به خوبی از امکانات کشور و ازجمله نعمت تحصیل رایگان برخوردار شدند از ط فر

ج  .ا  .ا به
ددیگ  ر ج ج

جهت اقلیم خشک در مناطق شرقی به آب رودخانههای هیرمند و هریررود شدید ًاًا نیازمند است که با توجه ب مامتا ه   
ساخت سد سلما و آغاز آبگیری آن در اوایل مرداد ماه سال جاری این نیازمندی در بخش تأممین آب ش رهش بر   
مشهد بحرانیتر خواهد شد ،الزم است جهت تأمین این نیاز و همچنین تحقق حق آبه توافق شده رودخانه هیرمنددد و
ن و است رازبا زا هنیهب هداف    
با توجه به یافتههای این تحقیق نسبت به توسعه روابط با افغانست یچ اب تکراشم و نا نننن نننن
موجود برنامهریزی الزم معمول گردد در غیر اینصورت سیر سرد شدن روابط سیاسی دو کشور که از زمان روی ک را
آمدن دولت جدید آغاز شده است سرعت بیشتری گرفته و سایرکشورها عرصه را برای تعامالت سیاسی و اقتص یدا
گتر خواهند نمود.
ج .ا .ا در صحنه افغانستان تن 
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