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Abstract: 

Diplomatic and security dynamics in South and Central Asia and neighboring 

countries increased after the withdrawal of US troops from Afghanistan on 

August 30, 2021 and the Taliban's takeover of Kabul. China, as Afghanistan's 

neighbor in the past and now, has been particularly sensitive to developments 

in Afghanistan and has sought to influence developments in various ways. In 

the last two decades, the Taliban has been the focus of Beijing's foreign 

policy as an influential group in Afghanistan. Given China's action on the 

Taliban, it is necessary to clarify China's strategy towards the Taliban after 

the August 2021 regime. In this regard, through analytical-explanatory 

method, the question has been asked how China seeks to influence the 

equations of Afghanistan in the Taliban era and expand cooperation with this 

group? In response, it is assumed that the Taliban's security threats and 

economic requirements for China have led it to expand its strategic sphere of 

influence and access to a strategic partner in the South Asian regional 

security complex through constructive economic and security engagement  



in the form of cooperation with the Taliban. Findings shows that security and 

economic components of the Sino-Taliban relationship were highlighted 

before the US withdrawal and during the current Taliban regime, with 

Beijing seeking "constructive intervention and becoming an effective player" 

in the South Asian regional security complex Through cooperation with the 

Taliban. 
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 چکیده 

و باه دسااا    2021اوت    30پس از خروج نیروهاای آمریکاایی از ااناانساااتاان در  

گراتن کنترل کابل توسااط لاابانپ پویایی دیملتاتیو و امنیتی در آساایای ینوبی و 

عنوان کشور هتسایه اانانستان در مرکزی و کشورهای هتسایه اازایش یاا . چین به

نانساتان سسااب بوده و از لر  صاورت ویهه نساب  به تحو ت ااگذشاته و اکنون به

مختلف درصادد اررگذاری بر تحو ت اانانساتان برآمده اسا . در دو دهه اخیرپ لاابان 

عنوان گروه اررگذار در تحو ت اانانسااتان موردتویه ساایاساا  خاریی پکن قرار به

گری چین در رابطه با لاابانپ ضاارورت دارد تا راهبرد شااگراته اساا . با تویه به کن

تبیین گردد. در این راساتاپ با   2021  به لاابان پس از ساکتی  در اوت چین نساب

داده شده که چین چگونه در پی اررگذاری  پاسخ تبیینی به این پرسش -روش تکوینی

بر معاد ت اانانستان در عصر لاابان و گسترش هتکاری با این گروه اس ؟ در پاسخ  

ادی لاابان برای چین ساب   ارض بر این اسا  که تددیدهای امنیتی و اازامات اقتصا

شده تا این کشور از لریق تعامل سازنده در ابعاد اقتصادی و امنیتی درصدد گسترش  

سوزه نفوذ راهبُردی خود و دساااترسااای باه شاااریاو راهبردی در میتوعاه امنیتی 

دهد که ها نشاان میای آسایای ینوبی در قاا  هتکاری با لاابان باشاد. یااتهمنطقه

و اقتصاادی در رابطه چین و لاابان قبل از خروج آمریکا و در دوره   های امنیتیمؤافه



شادن  ساکتی  کنونی لاابان بریساته شاده و پکن به دنبال دمداخله ساازنده و تبدیل

ای ینوب آسیا از لریق هتکاری با لاابان به بازیگر مؤرر« در میتوعه امنیتی منطقه

 اس .

 ریپ امنی پ اقتصادپ تعامل سازندهچینپ لاابانپ راهبردپ هتکا: واژگان کلیدی

 08/1401/ 16 پذیرش خیتار 12/07/1401: ینیبازب خیتار 10/10/1400: افتیدر خیتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه .  1
گاذاری تعاامال چین باا لاااباان یدا  داااا از منااات تدادیادات امنیتی و سااارماایاه

میالدی یعنی در دور اول ساکتی  لاابان  1990اقتصااادیا اواین بار در اواخر دهه 

مقامات چینی به  1999ا آغاز شاد و مشاخصاار در ساال  1996-2001بر اانانساتان  

مرکز اساتان  1کابل سافر و ضاتن رونق روابط تیاریپ پروازهای بین کابل و اوروم ی

ازاین سافر رابطه چین و لاابان تقوی  شاد.  پس« چین برقرار کردند و  2دساین کیان 

پ پکن عالوه بر هتکاری و 2001در دو دهه اخیر و پس از ساااقوا لاابان در ساااال 

عنوان گروه موازی و اررگذار در اانانستان  مذاکره با دوا  کابلپ مذاکره با لاابان را به

اری رابطه بین هتکاری یدی برای برقر 2010در دساتور کار خود قرار داد و در ساال  

هاا و ماذاکرات بین آنلراین آغااز گردیاد. از آن زماان تااکنون رابطاه چین و لاااباان  

ای مختلف ویود داشا . درواقتپ قبل از اینکه لاابان کنترل کابل را در دسا  گونهبه

 2021بگیردپ چین شاااروا به تعتیق روابط دیملتاتیو با این گروه کرد و در یو ی  

هاا  سق ااناانئا  لاااباان بودپ مقااماات چینی اکداار کردناد کاه دباهکاه پکن میزباان هی

گذارند« به این معنی که پیروزی شااان استرام میگیری در مورد آیندهبرای تصااتی 

. بنابراین روابط چین و لاابان (Ian, 2021, p.2)لاابان نشاان دهنده اراده مردم اسا  

 
1- Urumchi 
2-  Xinjiang 
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آغاز شااد و پس از   1996ی سااال از اویل دور اول سکوم  لاابان بر اانانسااتان یعن

 بنا هتواره ویود داشته اس . 2001سقوا لاابان در سال  

و اقرار آمریکا به خروج نیروهای خود از اانانساتانپ مسائله   یندِ صال ارآبا شاروا  

تری برای چین مطرح شااد و پس از خروج نیروهای آمریکای صااورت یدیلاابان به

کیلومتری چین با   80ود گرا . مرز مشااتر  تر به خکنشااگری چین ینبه عتلیاتی

اانانستانپ کانال ورود و ارتباا چین به آسیای مرکزی در قاا  ابتکار دیو کتربند و 

لل  و مساائله هتسااایگی و دیملتاساای  های تیزیهراه«پ تددیدهای امنیتی گروهیو

ات  مشاارک  راهبردی چین با هتساایگان موی  گردید تا مسائله اانانساتان برای منا

عنوان ابرقدرت در آساایا که پکن بهملی پکن اهتی  به ساازا داشااته باشااد. ازآنیایی

ای ارتبالی و دامنه نفوذ اقتصادی و سیاسی خود مطرح شده و درصدد گسترش سلقه

ویهه کشااورهای هتسااایه اساا پ باید راهبرد آن را نسااب  به با کشااورهای یدان به

تبیینی به این ساؤال  -این مقااه روش تکوینیاانانساتان عصار لاابان مدن ر قرار داد.  

داده اسا  که چین چگونه در پی اررگذاری بر معاد ت اانانساتان در عصار لاابان و 

با این گروه اساا ؟ در پاسااخ ارض بر این اساا  که تددیدهای   گسااترش هتکاری

امنیتی و اازامات اقتصاادی لاابان برای چین ساب  شاده تا این کشاور از لریق تعامل  

ازنده در ابعاد اقتصااادی و امنیتی درصاادد گسااترش سوزه نفوذ راهبُردی خود و ساا

یوار در قاا  هتکاری با لاابان باشاد.  دساترسای به شاریو راهبردی در کشاور ه 

های امنیتی و اقتصااادی در رابطه چین و لاابان ها ساکی از آن اساا  که مؤافهیااته

لاابان بریساته شاده و چین به دایل   قبل از خروج آمریکا و در دوره ساکتی  کنونی

های اقتصاادی به دنبال این اسا  تا ساازوکار برقراری  تددیدات امنیتی لاابان و مزی 

ریزی کند. دورنتایی راهبرد چین در اانانسااتان لاابان سکای  از رابطه با لاابان پی

د. مقااه یساتیوی رابطه اقتصاادی با دوام با این گروه برای رات تددیدات امنیتی دار

ضاتن تتدیدات ن ریپ ابتدا روند مذاکرات چین و لاابان را بررسی و سمس چگونگی  

 کند.یتی با لاابان تبیین میامنراهبرد چین را در ابعاد اقتصادی و 

 ای چارچوب ن ری؛ ن ریه میتوعه امنیتی منطقه .  2
  ین ریاه میتوعاه امنیتی در دریاه اول باه تعاامالت امنیتی و ن اامی میتوعاه 

پردازد که در نزدیکی ینراایایی قرار دارند و این کشاورها دارای  خاصای از کشاورها می

دریه با ی وابساااتگی متقابل امنیتی با یکدیگر هساااتند؛ زیرا در ینراایای نزدیوپ  

لورکلیپ بر پاایاه ن ر بااری بوزان و باه   تدادیادات امنیتی در اااصااالاه انادکی قرار دارناد.
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نزدیکی ینراایاایی  هاای  ویهگی  1مکتا  کمنداا  یاو میتوعاه امنیتی شااااامال؛ 

سضااور دو قدرت   میاورتاپ وابسااتگی متقابل امنیتیپ ااگوی دوسااتی و دشااتنیپ

ای مؤررپ اسااتقالل نساابیپ ویود روابط ارهنگیپ قومی و نهادی و نقش عوامل منطقه

عنوان مال  ارزشاتند  دمیاورت« به(Buzan & et al, 1998, p. 15). اقتصاادی اسا 

ی نزدیو میتوعه امنیتی مطرح اسااا  و با تویه به اینکه تددیدها در ااصاااله برای

های هتسایه را ها هرگونه کنش و واکنش در دوا شادت و نفوذ بیشتری دارندپ دوا 

زیر ن ر دارند. در این ن ریه من ور از دوابستگی متقابل امنیتی« آن اس  که تنییر و 

وعاه بر دیگر واسادهاا نیز اررگاذار اسااا  و تحول امنیتی در هر یاو از واسادهاای میت

تواند ینبه سالبی و اییابی داشاته باشاد. دااگوی  وابساتگی امنیتی بازیگران به ه  می

دوساااتی و دشاااتنی«؛ یعنی لیفی از دوساااتی واقعی تا انت اار ستای پ سفاک  و 

تواند بر کن و هراب ساک  باشادپ ااگوی دوساتی و دشاتنی میچنین روابط ساو ه 

اختالاات مرزیپ تتایالت ایدئواوژیوپ پیشینه روابط مثب  و منفی تاریخی و...  اساب 

کند که دروابط  های خاریی را مشخص کرده و تأکید میاین ن ریه نقش قدرتباشد.  

تواند در معرض قدرت و نفوذ نیروهای  دوساتی و دشاتنی« بین اعضاای میتوعه می

ساالپ  باااین  .هتساااایاه بااشااادهاای خااریی منطقاه  صاااراسا  نفوذ قادرتخاارییپ باه

های خارییپ ستی اگر دااگوهای درگیری ناشای از عوامل بومی منطقه اسا  و قدرت

دهی نتایند یا تنییر توانند منطقه را تعریف کنندپ ساازمانشادت درگیر شاوندپ نتیبه

 .(Buzan & Waever, 2003, p. 47)شکل دهند«  

ها با یایگاه  کشاورهای منطقه در ساه دساته قرار دارند: دوا   براسااب ن ر بوزان

کاه در درون میتوعاه امنیتی   2هاای میزامشاااخص در درون میتوعاه امنیتیپ دواا 

های  های بزر . براین اساابپ اانانساتان در قاا  دوا مشاخص سضاور ندارند و قدرت

کناد تا دو  قرار دارد که کتاو می  یاسوزهمیزا قرار داردپ در ن ر بوزان دوا  میزا در 

 .Buzan & Waever, 2003, p)ی از ه  یادا بتاانادامنطقاهیاا چناد میتوعاه امنیتی  

لور مطلق وابساته به میتوعه  کشاورهای اسا  که به  ازیتله. اانانساتان  (483-485

های  امنیتی آساایای مرکزی و آساایای ینوبی نیساا پ اما در دو دهه اخیر به پویش

شاود  وروقی و عنوان عضاوی از آن محساوب میینوبی وارد شاده و به ی آسایایمنطقه

 ا.  154پ ص. 1393هتکارانپ 

 
1-  Copenhagen School 
2- Insulating State 
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 ای آسیای ینوبیچین و میتوعه امنیتی منطقه. 2-1
پ سایاسا  منفعالنه خود را نساب  به منالق تنییر داد و  1990چین در اواخر دهه  

مشاارک  کننده و  یربه عنوان کنشاگبا تویه به مشاارک  اعال در تعامالت منالقپ  

شد. به نحوی که عامل مد  شکل مطرح   یاآس  ایمنطقه هاییاعال در هتکار  یرهبر

پ 1400ای کدور پکن بوده اسا   یاری و عابدیپ  های اقتصاادی منطقهدهنده به رژی 

ا. در چاارچوب نگرش چین نسااابا  باه مناالق پیرامونیپ میتوعاه امنیا   85ص.  

 مد  گشته اس . ی اسیای ینوبی برای آن منطقه

ی امنیتی مناالق مختلف ازیتلاه میتوعاه  1ایپن ریاه میتوعاه امنیتی منطقاه

های که در یو گروه  آساایای ینوبی را براساااب وابسااتگی متقابل امنیتی بین دوا 

توانند توسط قدرت دهد که میاندپ مورد بررسی قرار میینراایای منسای  قرار گراته

میتوعه امنیتی آسایای ینوبی تح  تأریر دو عامل؛  گیری خاریی نفوذ کنند. شاکل

رقاب  هند و پاکساتان  درگیری کشاتیرا و وابساتگی کشاورهای کوچو به ههمونی  

های خاریی ازیتله چین را برای ای هند قرار دارد. این وضاعی  منطقه قدرتمنطقه

کار های ازیتله ابتسالپ پکن باویود ساایاساا کند. درعیننفوذ در منطقه دعوت می

ی امنیتی وارد هاای امنیتی« باه این میتوعاهراه« و دوابساااتگیدیاو کتربناد و یاو

راه« و دوابستگی متقابل امنیتی« نگرش شده اس . درواقتپ دابتکار یو کتربند و یو

ای کاه باایاد چین را ه   گوناهچین باه میتوعاه امنیتی ینوب آسااایاا را تنییر دادپ باه

ان قدرت خاریی این میتوعه امنیتی در ن ر گرا  عنوعنوان عضاو داخلی و ه  بهبه

(Senanayake, & Harsha, 2020, p. 73)های دا ن اقتصااادی . چین از لریق پروژه

«پ دتوساعه بندر گوادر«پ 2پوراه« ازیتله دسایخود در چارچوب دیو کتربند و یو

« 3«پ دبندر کلتبومیانتار-ددا ن اقتصاادی چین و بنگالدش«پ ددا ن اقتصاادی هند

و... باه میتوعاه امنیتی منطقاه آسااایاای ینوبی منتقال شاااده و چین را در گروه  

ها را به ه  نزدیو کرده اساا پ کشااورهای این منطقه قرار داد که مساائله امنی  آن

تواند میزا از ه  در ن ر ای که مساااائل امنیتی چین برای این کشاااورها نتیگونهبه

 .(Macaes, 2021, p. 47)گراته شود 

گذاری های اقتصاادی شاامل؛ سارمایهسال چین براسااب معیارهای هت ون پروژه

راه« و ددا ن اقتصاادی چین و پاکساتان« و دوابساتگی اقتصاادیپ دیو کتربند و یو

 
1- regional security complex 
2-  China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) 
3-  Colombo Port 
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عنوان یو قدرت خاریی به میتوعه امنیتی آسااایای ینوبی وارد متقابل امنیتی« به

های اقتصاادی« و کند. دلرحیساتیو می شاده و دااگوی دوساتی و دشاتنی« خود را

دوابساتگی متقابل امنیتی« چین به این میتوعه امنیتی ساب  گشاته تا پس از خروج 

آمریکاا از ااناانساااتاان و کدور لاااباانپ پکن برای اررگاذاری بر این میتوعاه امنیتی 

ای کوشااا باشااد و با توسااعه هتکاری با لاابان برای سضااور مؤرر خود از ه   منطقه

های اقتصاااادی را پیش ببرد و ه  زمینه را برای رات تددیدات امنیتی و برتری ژهپرو

 ن امی مدیا گرداند.

ی  عنوان عضاااو خااریی میتوعاه امنیتی منطقاه در  ن ری مویودپ چین را باه

گیردپ اما به دایل تعامل گسترده در چارچوب دیو کتربند  آسایای ینوبی در ن ر می

ینوبی و تأریر پکن بر روابط امنیتی این میتوعه باید   راه« با کشاورهای آسایایو یو

عنوان یو عضو داخلی در ن ر گرا . چین به دو لریق به میتوعه امنیتی چین را به

عنوان قدرت خاریی هتسااایه در ن ر به  -1ینوب آساایا و اانانسااتان ارتباا دارد: 

با اتصااال از  -2کندپ  شااود که در میتوعه امنیتی منطقه سضااور پیدا میگراته می

پاو« و دتوساااعاه بنادرهاا« و... خود را راه«پ دسااایلریق ابتکاار دیاو کتربناد و یاو

 عنوان بازیگر داخلی با پیوند میتوعه امنیتی مطرح کرده اس . به

بنابراین چین به عنوان یکی از اعضای اصلی این میتوعه به دنبال این اس  تا در 

منیتی خود را پیاده کند. در این مقااه سااه قاا  این میتوعه راتارهای اقتصااادی و ا

ای به کار گراته اساا : عنصاار اصاالی اساااساای در نگاه ن ریه میتوعه امنیتی منطقه

عوامل اقتصاادیپ وابساتگی امنیتی و ااگوی دوساتی و دشاتنی. نقش پیوند اقتصاادی با  

لاااباان در میتوعاه امنیتی منطقاه آسااایاای ینوبی برای پکن و وابساااتگی چین باه 

عنوان دو عامل کلیدی اسا  که ئل امنیتی اانانساتان با روی کار آمدن لاابان بهمساا

تر دااگوی دوساتی« با لاابان دهی و هتکاری عتیقدهیپ ساازمانپکن را برای شاکل

های دااگوی دوساتی و دشاتنی« کند. درواقت زمینهپس از خروج آمریکا تشاویق می

بی مساائل اقتصاادی و امنیتی اسا  که ای آسایای ینوپکن با میتوعه امنیتی منطقه

 منیر شده تا پکن ااگوی دوستی با لاابان را پیاده کند.  

 . روند مذاکرات چین و لاابان3
توااقنااماه    1999آغااز گردیادپ لراین در ساااال    1999ماذاکرات بین لراین از  

های هوایی و رونق تیاری را امضاااا کردند. پس از ساااقوا  ی پروازهتکاری در زمینه

پ 2002نامه هتکاری اقتصاادی در ساال  پ چین با لاابان تفاه 2001ابان در ساال لا
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آباد به کتو پاکساتان به قندهار سافر  امضاا کردپ در هتان ساال سافیر چین در اساالم

پ 2014ویهه از و به 2010کرد و با مالعتر رهبر وق  لاابان دیدار کرد. پس از سااال  

شااکساا  لاابان نیساا پ تالش برای رابطه با  زمانی که چین ادتید آمریکا قادر به 

عااا   1پ پکن باا مو ناا ساااتیت ااحق2018تاا   2010لاااباان را اازایش داد. بین ساااال  

شاودپ ارتباا عنوان پدر معنوی لاابان شاناخته میمذهبی و ساناتور پاکساتانی که به

پ چین 2015ها برگزار شااد. در سااال  برقرار کرد و چندین یلسااه غیررسااتی بین آن

میزبان مذاکرات محرمانه بین نتایندگان لاابان و دوا  اانانساتان در اروم یپ مرکز 

به رهبری   –پ یو گروه لاابان  2016خودمختار سااین کیان  اوینور بود. در یو ی  

از پکن دیدار کرد. گفته   -شایرمحتد عباب اساتانکزیپ نتاینده ارشاد این گروه در قطر

های خود گیریبان از چین ید  ستای  از موضتشود در این سفر نتایندگان لاامی

  ا.Sun,2021, P. 1 در سیاس  داخلی اانانستان درخواس  ستای  کردند  

هاای اخیر گفتگوی دویاانباهپ اغلا  پنداانی بین چین و لاااباان صاااورت  در ساااال

 2رهبری مأل عبادااننی برادرپ هیئتی از لااباان به 2019گراتاه اسااا . در سااامتاامبر  

نتاینده ویهه چین در امور   3در قطر با دین شاااییونسااایاسااای لاابان  رئیس داتر  

گفتگو با   پ دونااد ترامپ2019که در سامتامبر اانانساتان دیدار کرد. هت نینپ هنگامی

لاااباان را انو کردپ چین در کنفرانس دو روزه مقااماات لاااباان را باه چین دعوت کرد 

(Kaura, 2020, P. 2-3)  به گفته ریاسا  امنی  ملی اانانساتانپ چین با شابکه سقانی .

مرتبط با لاابان در اانانستان در ارتباا اس  و ااراد وابسته به سزب کتونیس  چین 

 ,Mehrdadm)اند  دیدار کرده 2020ا شابکه سقانی در دساامبر  و سافارت این کشاور ب

2021, p.2). 

یی در چداارمین گفتگوی وزرای  پ وزیر خااریاه چینپ وانا   2021ژوئن    3در  

پ پنج اصااال را در رابطه با صااال  4خاریه چینپ اانانساااتان و پاکساااتان در گویان 

ه یریان اصالی سایاسای در هاپ بازگشا  لاابان باانانساتان پیشانداد داد که یکی از آن

چین از لریق پاکساتان هتواره ساعی بر برقراری رابطه با    .(Yi, 2021)اانانساتان بود 

اسا . بنابراینپ مذاکرات   کردهها عتل عنوان رابط بین آنلاابان داشاته و پاکساتان به

 
1- Maulana Sami ul Haq 
2-  Mullah Abdul Ghani Baradar 
3-  Deng Xijun 
4-  Guiyang 
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 دار بود و دررغ  عدم رضاای  دوا  اانانساتان ادامهبا لاابان علی 1999چین از ساال  

 کنار نقش دوا پ لاابان هتواره از محورهای تویه چین در اانانستان بوده اس .

 راهبرد چین نسب  به اانانستان عصر لاابان. 4

برای رساایدن به   گامبهگامچین به دنبال تعامل سااازنده با لاابان و تقوی  رابطه  

و هتگرایی   مشاارک  راهبردی با این گروه اسا  و دمداخله ساازنده« هتراه با دتوساعه

و دمداخله برای رات تددیدات امنیتی« را در پیش گراته اساا . درواقت اقتصااادی«  

راهبرد و دیملتااسااای پکن از ساااا  دکنشاااگری منفعال« یاا دصااابر و انت اار« باه 

دکنشااگری اعال« با دمداخله مؤرر« تبدیل شااده اساا . در زیر ابعاد و نحوه راهبرد 

 ررسی شده اس .چین برای توسعه هتکاری با لاابان ب

 
 (: ابعاد همکاری چین و طالبان در مجموعه امنیتی آسیای جنوبی1شکل )

. ژئواکونومیاو: زمیناه هتکااری چین و لاااباان در میتوعاه امنیتی آسااایاای  4-1

 ینوبی

« برای پکن باز شاد.  با روی کار آمدن لاابان در اانانساتان ددرهای ژئواکونومیو

هاا و رباات در داخال میتوعاه از ن ر بوزان عوامال اقتصاااادی عالوه بر تعیین قادرت

تواناد بر انگیزه ااگوهاای خااریی در میتوعاه امنیتی نیز مؤرر بااشاااد  مثال امنیتی می

اااربا و بر انگیزه آمریکاا برای سضاااور در کشاااورهاای توایاد کنناده نفا  در خلیج

. در (Buzan, 2008, p.228-229)هتکاری منطقه اررگذار باشاد   انداز هتگرایی وچشا 

ویهه در رابطاه باا لاااباان اررگاذار اینیاا انگیزه اقتصاااادی چین در میتوعاه امنیتی باه

هایی را برای اییاد نفوذ اقتصاادی در اسا . سضاور لاابان ساب  گشاته تا پکن تالش

یرسااختی و ع ی  به موازات  ای زمیتوعه امنیتی آسایای ینوبی با اساتفاده از پروژه
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ساازی میدد در عنوان ابزاری برای مفدومراه« بههای اصالی دیو کتربند و یوپروژه

 روابط خود با دوا  ساک  اانانستان لاابانا استفاده کند.  

 تنیده چین و لاابانگذاری و مناات دره . توسعه سرمایه4-1-1

های چینی از گذشاته تاکنون شارک اانانساتان از ن ر منابت لبیعی غنی اسا  و  

 هاا برنااماهگاذاری در بخش مربوا باه مناابت لبیعی و زیرسااااخا بر روی سااارماایاه

سااااخ  یاده در منالق   1ها تاکنون در معدن مس در ایاا  اوگرپاند. چینیداشاااته

پ گروه متااوژی چین 2008اند. در می  شاتاای و اساتخراج نف  در شاتال برنامه داشاته

ساال اساتخراج منابت مس عینو اانانساتان را به  30برای  2ژی «ییان و شارک  د 

میلیارد   4.4پ 2014میلیارد د ر توااق کردند. هت نینپ چین پس از سال   3.4ارزش  

ژی« در د ر از لریق شااارک  دواتی اساااتخراج معادن و الزات چینی مسدییان 

شااناسااان  ب ن ر زمینگذاری کرد. براسااااانانسااتان ساارمایه 3معادن مس دعینو«

تریلیون د ر و براسااااب ن ر وزارت معادن و   1آمریکاایی ارزش معاادن ااناانساااتاان  

پ 2011. پکن در ساال (Ghosh, 2021, p.1)تریلیون د ر اسا    3یوم اانانساتان پتروا

قرارداد اکتشاف نف  با اانانستان را امضا کرد و شرک  ملی نف  چین و شریو اانان  

های ساارپل و ااریاب  ی نفتی در اسااتان« سااه منطقه4از ولنآن دشاارک  نف  و گ

گذاری چین چندان پیشاارا  نداشااته اساا  و پکن برای کشااف کردند. این ساارمایه

هاا پس از خروج نیروهاای آمریکاا باه هتکااری باا لاااباان نیااز دارد. عتلیااتی کردن آن

د د رپ  میلیاار  3تحا  سااکتیا  لاااباانپ چین باا پروژه معادن مس عیناو باا ارزش

گذار خاریی ترین ساارمایههای زیربناییپ بزر و گاز و پروژه  های اکتشاااف نف پروژه

تواند  ها از قبل متوقف شاد؛ اما میشاود. پیشارا  در این پروژهدر اانانساتان تبدیل می

 با بدبود وضعی  امنیتی و ستای  لاابان تسریت گردد. 

معدن مس عینو چراغ سابز نشاان پ لاابان به پکن برای اساتخراج  2016در ساال 

هاای ملی کاه باه نفت داد و باه مقااماات چینی التیناان داد دکاه باه سفااکا  از پروژه

اسااالم و کشااور اساا « متعدد اساا . در صااورت تضااتین لاابان برای محاا   از 

های اقتصاااادی چینپ این کشاااور مشاااتا  خواهد بود تا با ایرای ابتکار دیو لرح

ابان را به رستی  بشناسد و ه  با اتصال دا ن واخان زمینه  راه« ه  لاکتربند و یو

 
1-  Logar Province 
2-  Jiangxi Copper 
3  - Mes Aynak 
4-  Watan Oil & Gas 
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 ,Cheraghlou, & Graham)را برای دساترسای به منابت لبیعی اانانساتان مدیا کند

2020, p. 2-4)گذاری شاناسای و سارمایههایی هتانند اکتشاااات باساتان. پکن به پروژه

رو شاده  نیتی با مانت روبهدر معادن که در دوا  پیشاین به دایل مساائل ایتتاعی و ام

پ از کارگران 2016نگرد. لاابان در سال  عنوان آینده روشن میبودپ در عصر لاابان به

چینی معدن مس عینو ستای  کرد. لاابان پس از تسلط بر اانانستان آمادگی خود 

از ساوی پکن اعالم کرده اسا . پکن هت نین به   ییهاپروژهرا برای ستای  از چنین 

ین اساا  تا از یو پروژه نفتی بزر  در آمودریا در شااتال اانانسااتانپ مزایای دنبال ا

 ا.Grossman , 2021, P. 3مدت را به دس  آورد  لو نی

وانا  بین  اواین گفتگوی  برادر معااون  در  عبادااننی  و  وزیر خااریاه چین  یی 

ا پ چین آمادگی خود ر2021اکتبر  25وزیر لاابان پس از تساالط بر کابل در نخساا 

برای دبازساازی اانانساتان« نشاان دادپ امیرخان متقی وزیر خاریه لاابان در دیدار با  

 ,Bloomberg)سافیر چین در اانانستانپ خواستار تقوی  روابط سیاسی و تیاری شد 

. در این دیدار مقرر شاادپ سااه کتیته برای تقوی  روابط دیملتاتیوپ هتکاری (2021

نسااتان تشااکیل شااود. به گفته دکتیته توسااعه  های چین در اانادویانبه و پروژه

اکنون در چینی« نتااینادگاان پنج شااارکا  چینی ه -اقتصاااادی و باازرگاانی عربی

شارک  دواتی و خصاوصای چین تحقیقات را   20اانانساتان سضاور دارند و نزدیو به 

اند. پس از روی کار  های ایتیوم ااناانساااتاان آغاز کردهگذاری پروژهرایت به سااارمایه

میلیون د ری به اانانسااتان اختصاااص داده و  31اابانپ چین بسااته کتکی  آمدن ل

بر هزار تن موارد غذایی و چندین تن کتو بشردوستانه به اانانستان ارسال کرده  بااغ

 .(Weitz, 2021, P. 3)و به لاابان ایازه صادرات دچلنوزه« به چین داد 

ن اسا  در رابطه با  بریساتگی عنصار اقتصاادی که دال متعال سایاسا  خاریی چی

لاابان نتود عینی پیدا کرده و در آینده چین از ابزار اقتصاادی در اانانساتان و گروه  

به لاابان پیشانداد  2020صاورت ویهه اساتفاده خواهد کرد. چین در ساال لاابان به

که پس از خروج نیروهای آمریکایی از اانانسااتان صاال  و امنی  را در داد درصااورتی

گذاری ع یتی در اانانساااتان خواهد کرد. در رار کندپ پکن سااارمایهاین کشاااور برق

گذاری اقتصااادی تأکید شااد و مواردی هت ون  مذاکرات بین لراین بر روی ساارمایه

گذاری در بخش سااخ  یاده و بزرگراه با اتصاال شادرهای اانانساتان به ه پ سارمایه

از کشاورهای آسایای میانه  ها و انتقال نف  و گاز  هاپ سااخ  نیروگاهانرژیپ زیرسااخ 

گذاری ها به لاابان پیشانداد شاد. گروه لاابان برای انیام سارمایهنیز از ساوی چینی

گذاری بر روی اند و برای سرمایهگذاری کردهدر عصر خروج آمریکا و پسا صل  سرمایه
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بر گذاری اند. تترکز لاابان برای سارمایههای زیربنایی با چین وارد مذاکره شادهپروژه

 ها اسااا روی معادن غنی اانانساااتان اسااا پ امری که بسااایار مطابق میل چینی

(Calabrese, 2021, p. 4) . 

ای  ها با رابطه با لاابان درصاادد هسااتند تا زمینهباید در ن ر داشاا  که چینی

گذاری اقتصاادی چین در اانانساتان را مورد ستله قرار اراه  کنند که لاابان سارمایه

گذاری چین در اانانساتان  ای علیه سارمایهتاکنون لاابان ستله2010ندهند. از ساال  

شاادت برای رسااتی  شااناختن خود به چین نیاز دارند و از اند. لاابان بهانیام نداده

کناد.  ها ستاای  میویهه در بخش معاادنپ ریلی و بزرگراههای اقتصاااادی چین بهلرح

ی اقتصاادی با لاابان تا شابکه گذاری در اانانساتان در پی آن اسا چین با سارمایه

اییاد کند و در آینده تددیدهای امنیتی را برلرف گرداند. عالوه بر اینپ پکن از لریق 

گذاری در اانانساتان عصار لاابان به دنبال برتری سایاسای خود در میتوعه  سارمایه

 امنیتی آسیای ینوبی اس . 

 بان در اانانستان. دیو کتربند و یو راه« نیاز چین به موقعی  لاا4-1-2

و در قاااا  ابتکاار یاو    2014چین پس از کااهش نیروهاای آمریکاایی در ساااال  

ای در اقتصااد اانانساتان انیام گذاری گساتردهراه تالش کرد تا سارمایهکتربند و یو

با اانانسااتان متعدد   2016راه در سااال  دهد. چین در قاا  توااق یو کتربند و یو

های  گذاری کند. برخی گامهای این کشاور سارمایهپروژهمیلیون د ر در  100شاد که  

راه در اانانسااتانپ شااامل اواین اتصااال مد  در راسااتای گسااترش یو کتربند و یو

پ تبدیل اانانسااتان به بخشاای از 2016باربری ریلی بین اانانسااتان و چین در سااال 

  دا ن و بزرگراه در سال سااخ 2017در ساال 1گذاری زیرسااخ  آسایابانو سارمایه

ونقل اانانسااتان اعالم کرد کار  پ وزارت ستل2021برداشااته شااد. در آوریل  2واخان

کیلومتر آغاز شااده   50« به لول 3اسداث یاده چین و اانانسااتان در منطقه دپامیر

 (future directions international, 2021).  اس  

سقوقی و سایاسای   ازاحاظویهه  هایی برای عتلیاتی شادن این پروژه بهچین تالش

های  ااتللی برای اعاای در  ساط  ساازمان ملل انیام داد و برای کسا  مشاروعی  بین

راهپ در مورد مأموری  کتو سااازمان ملل به اانانسااتانپ در سااال  یو کتربند یو

هاای یا  از لریق لرحپ خواساااتاار تقویا  تیاارت و ترانز2274لبق قطعنااماه    2016

 
1-  Asian Infrastructure Investment Bank 
2-  Wakhan Corridor 
3- Pamir 
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پ 2017شاورای امنی  ساازمان ملل در ساال   2344ای شاد. در قطعنامه  منطقه توساعه

ااتللی در مورد کتاو باه ااناانساااتاان و تقویا   چین دوبااره خواساااتاار ایتااا بین

راه شااد  ای از لریق اتصااا ت ابتکار یو کتربند یوهای اقتصااادی منطقههتکاری

(Kuara , 2021, p. 7)راه« اسااتقبال کرده و بان از توسااعه دیو کتربند و یو. لاا

سادیل شااهین ساخنگوی لاابان اکدار داشا  که دچین کرای  اقتصاادی ع یتی 

تواند نقش بزرگی در بازساازی اانانساتان اییاد کنند و لاابان از چین برای دارد و می

هتکاری با  کند«. هت نین چین اعالم کرد که  های یاری اساتقبال میبازساازی پروژه

مزایای ملتوسای دارد و اانانساتان     راه«اانانساتان در زمینه پروژه دیو کتربند و یو

کند.  گذاران خاریی اراه  مییهسارماتح  ساکتی  لاابانپ محیط مناسابی را برای 

ساخنگوی وزارت خاریه چین اعالم کرد که اانانساتان معتقد اسا  که   1وان  ونبینپ

رااه سارزمین اانان و منطقه مفید اسا  و باید هتکاری در  پروژه چین برای توساعه و

عنوان یاو سلقاه مد  در تواناد باهاین سوزه باا لاااباان تقویا  گردد. ااناانساااتاان می

رساایدن به بازارهای بزر  عتل کند. در ابتداپ به دایل شاارایط ینگیپ اانانسااتان از 

یرار چین به دایل نقش  اخسالپ  راه چین کنار گذاشاااته شاااد. بااینابتکار کتربند یو

محوری که در اتصاال بازارهای چین به آسایاپ اروپا و شار  آاریقا داردپ عالقه بیشاتری  

به مشاارک  در اانانساتان داشاته اسا . اانانساتان بین آسایای مرکزی و ینوبیپ چین 

کند. اانانسااتان  و خاورمیانه اساا  و دسااترساای آسااان به دریای عرب را اراه  می

طه کانونی مگا پروژه چین بدل شاود و زمینه اتصاال آسایای مرکزیپ و تواند به نقمی

 کندینوبی و غرب آساایا باشااد و در این راسااتاپ هتکاری با لاابان اهتی  پیدا می

(Elapta, 202) . سال خروج آمریکا از اانانساتان به پکن ارصا  راهبردی داده اسا .

ن واخان تقالت پروژه یدید  اکنون بر شادرساتان واخان تسالط دارد و دا لاابان ه 

ای برای پاکسااتان اساا  و اهتی  ویهه-راه با دا ن اقتصااادی چینیو کتربند و یو

بندر گوادر نقطه آغازین این گذرگاه اسا  و دا ن واخان  دوا  چین برخوردار اسا .

بناابراین یدا  محااا ا  از این   .نقطاه ورودی این پروژه باه کشاااور چین خواهاد بود

ادی چین نیاز به هتکاری و مذاکره با لاابان دارد. گزارش َاندیشااکده گذرگاه اقتصاا

پ تح  عنوان دچگونه روساایهپ چینپ و ایران  2021ژوئن 18دشااورای آتالنتیو« در 

آینده اانانسااتان را شااکل خواهند داد« به دسااتاوردهای اقتصااادی چین در آینده  

ای ابتکار یو ه رابطه منطقهتواند بکند که چگونه اانانساتان میاانانساتان اشااره می

 
1-  Wang wnenbin 
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پاکساتان تبدیل شاود. چین برای اساتخراج  -اقتصاادی چین دا نراه و  کتربند و یو

 ,Sakhi, 2021)های امنیتی و ترابری اسا  منابت معدنی اانانساتان نیازمند زیرسااخ 

p.2-3).  تواند به ینوب و آسیای مرکزی متصل در صورت ربات در اانانستان چین می

آارینی کند. چین با توساااعهدیو  ر میتوعه امنیتی منطقه بیشاااتر نقششاااود و د

شادن به یایگزینی برای آمریکا و راه« به اانانساتان لاابان در پی تبدیلکتربند و یو

 هند در میتوعه امنیتی آسیای ینوبی اس .

 تنیدگی مناات لراینپو« و دره . دسی4-1-3

هدف لرح  1پوادا ن اقتصادی چین و پاکستان«  سی  براساب دلرح بلندمدت

بینااتللی و منطقهدر بعد بین اییاد یو شبکه یدید  اییاد ای  ااتللی ایستیکی و 

زیرساخ لرح مبنای  بر  اصلی ستلهای صنعتی  یایگاه کشورهای  های  ارتقا  ونقل؛ 

اقتصاد منطقه ادغام  اقتصاد یدانیپ  از لریق آسیای ینوبی و آسیای مرکزی در  ای 

ااتللی  رشد تیارت پایدار و هتکاری اقتصادی و اناوری و تبادل کارکنان در ابعاد بین

این کریدور اقتصادی با بیشترین تأریر بر روی استان سین کیان     .معرای شده اس 

زادهپ   انصاری  و  مقدم  ص.  1400اس   گوهری  در 215پ  لاابان  سضور  با  که  ا. 

 وده شده اس .اانانستان بر اهتی  آن ااز

انداز لرح معرای شده که در قانون اساسی چین آمده اتصال به آسیای  در چش 

مرکزی و آسیای ینوبی عنوان شده اس  و در این چارچوب اقداماتی برای اتصال بندر 

در   یلیخطوا ر  اکنونه   گوادر پاکستان به اانانستان و ازبکستان انیام شده اس .

 ینچ  یمحتواه صادرات  ینو نخست  یدهبرداری رسن به بدرهبه اانانستا  پویچارچوب س

لر در    یقاز  گوادر  اانانستان  2020  یه ژانو14بندر  مقامات  و  شده  اانانستان  ی  وارد 

با تویه به رابطه   .نداتصال به گوادر اعالم کرد  یخود را برا  ی آمادگ   دوا  پیشینا

ستند تا مزی  بندر گوادر  سسنه پاکستان با لاابانپ مقامات پاکستانی در سال تالش ه

را برای ترانزی  کا  به اانانستان در عصر لاابان اازایش دهند و نقاا ضعفی هت ون  

ونقلپ عوارض توقف را بر لرف کنند. براساب ارزیابی بانو توسعه هزینه با ی ستل

آسیاییپ پاکستان با توسعه عتلیات گذرگاهی در مرز تورخ  اانانستان کارآمدی بندر  

در را اازایش و زمان توقف کا  را برای رضای  تیار اانانستان کاهش داده اس پ  گوا

شود. به اانانستان متصل قرار اس  در آینده کراچی به پیشاورا  پروژه ریلیهت نینپ 

 
1-  China–Pakistan Economic Corridor  (CPEC) 
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در این راستاپ چین به لاابان پیشنداد اییاد بزرگراهپ اتصال هته شدرهای اانانستان  

پروژه لرح  و  ه   انرژیبه  اس     های  داده  را  اانانستان  توسعه   The)برای 

Economic Times, 2020)  . 

اکدار کرد که دپکن در سال رایزنی   1سخنگوی وزارت خاریه چینپ ژائو ایییان 

پاکستان در  -های دیملتاتیو در مورد لرح تتدید دا ن اقتصادی چیناز لریق کانال

بندرها گوادر و کراچی کا  صادر و وارد  اانانستان« اس . کشور اانانستان از لریق  

تواند به اانانستان عصر لاابان نیز  پاکستان می-کند. بنابراین دا ن اقتصادی چینمی

داده شود   و  اFazl-e-Haider ,  2021, P. 1-3  تعتی   اقتصادی چین  دا ن   .

بدیل  تواند به قط  انرژی برای گاز آسیای مرکزی از لریق اانانستان تپاکستان می

سال باید تویه داش  که ارتبالات مستقی  چین و پاکستان از لریق مسیر شود. بااین

اس . هت نین مسیر کشتیر که یو منطقه بحث  برای هیتاایا دشوار  اس   برانگیز 

کند؛ بنابراین مسیر اانانستان برای اتصال هایی را اییاد میپاکستان و چین محدودی 

دامنه ا. با تویه به  Garcia , 2021, P. 13اس   پاکستان و چینپ سائز اهتی   

پوپ پس از خروج نیروهای آمریکایی از های بین چین و لاابان توسعه سیهتکاری

پذیر اس .  اانانستان و در راستای تقاضای لاابان از پکن برای بازسازی کشور امکان

وان  چینپ  خاریه  امور  سمتامبر  وزیر  در  دوا 2019یی  با  نشستی  در  پیشین   پ 

اانانستان و پاکستان درباره این پروژه گفتگو کرد و توااق نتودند که این سه کشور 

 باید روابط متقابل خود را اازایش داده و گسترش دا ن به اانانستان را اازایش دهند.

-باویود لاابان و هتسویی آن با پاکستان و چین تحقق این دا ن به اانانستان محتتل

ااحا  اانانستان در عصر لاابان به . اJun & daye, ,2021, p. 3 تر از قبل اس 

چین اقتصادی  کتربند-دا ن  پروژه  پیشرا   تضتین  باعث  منطقه -پاکستان  در  راه 

تواند بر اهداف  پو میهای سی بندی پروژهشود. درنتییه مشارک  چین و اواوی می

سو کرده و اهداف راهبُردی را ها را هتاقتصادی اانانستان و پاکستان تأریر بگذاردپ آن

 ا. Elapta, 2020ای آینده چین تقوی  کند   برای اهداف منطقه

چین که برای اهداف راهبردی خود به اانانستان نیاز دارد در غیاب نیروهای    درواقت

اانانستان اییاد کند و    -پاکستان  -آمریکایی به دنبال آن اس  تا پیوندی بین چین

های  برای این کار به هتکاری و هتسویی لاابان نیاز دارد. بر این اسابپ یکی از لرح

 
1-  Zhao Lijian 
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لاابان« خواهد بود. پکن برای   - پاکستان  -چینآینده چین برای اانانستان دهتکاری  

دسترسی به این منابت و اتصال به اانانستان در تالش اس  تا مسیر اانانستان به دا ن  

راه« چین را به میتوعه های دیو کتربند و یوپروژه پاکستان را به ه  وصل کند.

عضای این میتوعه امنیتی آسیای ینوبی پیوند داده و وابستگی متقابل عتیقی را با ا 

که هتکاری با لاابان    (Senanayake & Harsha, 2020, p. 77)کند اییاد می

در این چارچوب از این قاعده مستثنا نیس . وابستگی متقابل اقتصادی چین و لاابان 

ای از زاویه  های او  پیوند این دو بازیگر را در میتوعه امنیتی منطقهدر قاا  برنامه

 دهد. ان میعوامل اقتصادی نش

 وابستگی امنیتی چین به اانانستان عصر لاابان. 4-2

های اقتصااادیپ در ها و ارصاا ی آساایای ینوبی عالوه بر چااشتحو ت منطقه

گذارند.  زمینه مناات امنیتی و ساایاساای و نیز بر روی ساایاساا  خاریی چین ارر می

ین مسائل به ربات و چین عالقه زیادی به صل پ ربات و اقتصاد مرات در منطقه دارد. ا

ا. تددیدات  66پ ص.  1400کند  بدبودی نهادپ امنیا  منطقه ساااین کیان  کتو می

کیان پ محر  های ضاد چینی در اانانساتان و اررات آن بر ساینامنیتی از ساوی گروه

اررگذار بر سایاسا  خاریی چین در قبال اانانساتان اسا . بعد امنیتی در روابط چین 

پکن پس از خروج نیروهاای آمریکاایی میبور باه دکنترل  و لاااباان سااابا  شاااده کاه 

های  مؤرر« راتار لاابان باشاد. درواقت مساائل امنیتی یاری در اانانساتان هتانند گروه

تروریسااتیپ مساائله ینبش اسااالمی ترکسااتان شاارقی موی  گردید که مسااائل  

ن مد   اانانساتان بر چین اررگذار باشاد و میتوعه امنیتی آسایای ینوبی را برای چی

های متفاوتی  یلوه دهد. در نگاه بوزان ااگوهای دوساتی و دشاتنی بر مبنای موضاوا

شاااوند  ساااویی ایدئواوژیوپ مساااائل امنیتی و... تعریف میازیتله توزیت قدرتپ ه 

.(Buzan,2008, p. 216) عنوان کلید اساااساای ااگوی  که در اینیا مسااائل امنیتی به

تویه به دوابساتگی متقابل امنیتی« چین به دوساتی چین با لاابان مطرح اسا . با  

لور اخصپ این کشااور  لورکلیپ و لاابان در اانانسااتان بهی ینوب آساایا بهمنطقه

کندپ بلکه با  ی امنیتی منطقه نفوذ نتیبراساااب رقاب  هند و پاکسااتان به میتوعه

سفظ وابساااتگی متقابل امنیتی قوی با اعضاااای میتوعه امنیتی  که لاابان پس از 

روج آمریکا ارصا  خوبی برای تقوی  یایگاه خود در میتوعه امنیتی اسا ا نقش  خ

کند و در صااادد اسااا  تا میتوعه امنیتی محوری در سوزه امنی  با لاابان ایفا می
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 .Senanayake & Harsha 2020, p)منطقه را پس از خروج آمریکا دوباره تعریف کند

77). 

گرای چین با  ساااز رابطه عتل. ینبش اسااالمی ترکسااتان شاارقی زمینه 4-2-1

 لاابان

پ لاابان قدرت را در اانانساتان در دسا  داشا  به 1990زمانی که اواساط دهه  

ایازه داد که اردوگاه عتلیاتی  1ساازمان ضاد چینی دینبش اساالمی ترکساتان شارقی«

نشاریه اارن پاایسای نوشا  که ینگیویان   2001در اانانساتان اییاد کند. در ساال 

نطقاه شاااینین چین باا هتکااری لاااباان علیاه نیروهاای امنیتی و داااعی  اوینور از م

چین نگران سضاور این ینبش در شار  اانانساتان و دایر شادن  ینگند.  اانانساتان می

باار عتلیاات   15کاارزار آموزشااای برای نیروهاای اوینور اسااا . ینبشااای کاه تااکنون 

بان برای مقابله با  تروریساتی در خا  چین انیام داده اسا . پکن عصار ساکتی  لاا

گیری چنین ینبش ضااد چینی و تأمین امنی  مرز غربی خود در پی رابطه با  شااکل

ای که ساضار اس  برای تأمین امنی  در اانانستان نیروی گونهلاابان برآمده اسا پ به

یی  بین وان  2021. در یلسه یو ی  (Felbab-Brown,2020, p. 3)ن امی پیاده کند

لاابان متعدد شاادند که از اوینورها ستای  نکنند و هین نیروی از و مقامات لاابانپ  

سارزمین اانانساتان برای اعاای  علیه پکن اساتفاده نکند. سادیل شااهینپ ساخنگوی  

پ تأکید کرد که دلاابان به کل  و سااات  به مردم مسااالتان 2021لاابان در یو ی  

خاا  در امور داخلی  الساطینپ میانتارپ چین و هر یای دیگر سسااب اس پ اما عدم د

کناد«. وانا  یی در دیادار باا نتاایناده  و عادم تدادیاد امنیتی برای چین را تضاااتین می

لاابانپ ینبش اسااالمی ترکسااتان شاارقی را تددید مسااتقی  علیه امنی  و تتامی  

 . (Grossman, 2021, p.2) ارضی چین دانس 

ه چین این تضاتین درگذشاته برقراری رابطه پکن با لاابان یواب داد و لاابان ب

ویود مساالتانان اوینور به اعاای  خود را داد که به مساالتانان اوینور پناه ندهد. بااین

ویهه در ایاا  بدخشااان ادامه دادند. پکن اکنون در پی آن اساا  که در اانانسااتان به

ایازه چنین اعاای  محدودی را نیز به ینبش اساالمی ترکساتان شارقی ندهد. دوا  

یان اوینور در اساتان بدخشاان و گساترش دامنه ینگیوگران سضاور  شادت نچین به

ها خواهد بود و تبعات امنیتی آن سضاور چین در مساائل کنونی اانانساتان  اعاای  آن

کناد؛ چراکاهپ بادترین سااانااریو درآیناده نااپاذیر میو کنترل راتاار لاااباان را ایتنااب

 
1-  ETIM or East Turkestan Independence Movement 
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گریان ید برای اارالیاانانسااتان برای چین این اساا  که این کشااور به مکانی ید

عنوان پیشاران  سذف ینبش اساالمی ترکساتان شارقی بهکیان  تبدیل شاود. ساین

اصلی سضور چین در اانانستان اس  و در آینده برای رات تددید اوینورهاپ چین برای 

تر خواهد بود. درواقت سضاور در اانانساتان و هت نین برقراری رابطه با لاابان مصات 

کیان  امدهای امنیتی منفی استتاای در آسیای میانه و استان سیندر عصر لاابان پی

متویه چین خواهد شاد و این امر باعث سضاور اعال چین در میتوعه امنیتی آسایای 

 ینوبی شده اس .

 تددید مشتر  چین و لاابان از داعش خراسان. 4-2-2

صاورت کلی و  چین و لاابان درصادد هتکاری برای مقابله با تددیدهای داعش به

  1صاورت اخص هساتند. دوا  اساالمی عرا  و شاام و ی  خراساانداعش خراساان به

پ اعالم مویودی  کردپ مخااف لاابان اساا  و معتقد هسااتند که 2015که در سااال  

پس از دیدار مقامات چین و  لاابان با چین علیه مسالتانان اوینور متعدد شاده اسا .

های  پ هواداران داعش این تتاب را تحقیر و لاابان را ااسشااه2021لاابان در اکتبر  

ها دیدار امیرخان متقی سااارپرسااا  وزارت خاریه لاابان و چین خطاب کردند. آن

یی وزیر خااریاه چین را خیاانا  لاااباان باه مسااالتااناان چین  اوینورهااا قلتاداد وانا 

 . اWebber, 2021 اند  نتوده

به گفته ساخنگوی داعشپ لاابان متعدد شاده که به درخواسا  چین اوینورها را 

رسااادپ لاااباان باه چین تضاااتین داده اسااا  کاه باا  اخراج و بیرون کناد. باه ن ر می

کند و این باعث واکنش داعش شااده اساا . در این مساالتانان اوینور هتکاری نتی

دهی  با لاابان زمینه را برای سذف و سازمان  رابطهپ پکن درصادد اسا  تا با دیملتاسای

این ینبش در ااناانساااتاان اراه  آورد و برای اینکاه این ینبش تکثیر نشاااود و از 

اکنون کنترل و برقراری  سال برای چین ه مسااالتااناان اوینور ستاایا  نکنادپ تنداا راه

  های ضاااد چینی در پی رابطه با لاابان اسااا . به هتین دایل و برای کنترل ینبش

-Hass, 2021, P.2)گذاری اسا  های اقتصاادی و سارمایهمتقاعد کردن لاابان با وعده

عنوان  ریزی برای هتکاری با اوینورها اسا  و این بهداعش خراساان در سال برنامه .(3

تددید مشاترکی برای چین و لاابان اسا پ اوینورها ضاد چین و داعش خراساان ضاد 

توانند به داعش خراساان ملحق شاده  ها میوهلاابان اسا . در چنین وضاعیتی این گر

 و به لاابان و چین اشار آورند.  

 
1 - ISIS-K 
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 پیتیهتکاری چین با لاابان ید  رات تددید تی. 4-2-3

در چناد ساااال اخیرپگروه دتحریاو لاااباان پااکساااتاان«  لاااباان پااکساااتاانی یاا  

لریق   هاای چینی کاه ازنیروهاای امنیتی پااکساااتاانپ اتبااا چینی و پروژه  1  پیاتیتی

پاکساتان در پاکساتان در سال انیام اسا  را مورد ستله قرار -دا ن اقتصاادی چین

- های توساعه بزر  چین در ساراسار منطقه اانانساتاناند و یو خطر برای لرحداده

و    هااساا . بر اساااب بیساا  و هشااتتین گزارش تی  ن ارت بر تحری   2پاکسااتان

هزار ینگیویی   6پی دارای تیپشاااتیبانی تحلیلی ساااازمان ملل در اانانساااتانپ تی

های شارقی اساتان ننگرهارپ نزدیو مرز با پاکساتان  آموزش دیدهپ عتدتار در واساواای

پی و تیاسا . گزارش ساازمان ملل هشادار داد که اتحاد میدد در اانانساتان بین تی

به ویود آمده   2020تا اوت  2019ه دساامبر  های منشاع  شاده در بازبرخی از گروه

 .(Gupta,2021, P. 3)اس  

تبعاه چینی و چداار پاکساااتانی درنتییه   9نفر ازیتلاه   13پ   2020ژوئیاه  14در   

در   3انفیاار اتوبوب در محال پروژه بر  آبی باا بودیاه چین در اساااتاان خبیرپختونخوا

وسااط مقامات چینی و شااتال غربی پاکسااتان کشااته شاادند. تحقیقات انیام شااده ت

گذاری دسا  للبان اوینور در این بت پی و یداییتیدهد که تیپاکساتانی نشاان می

پی را تیاند که روابط خود با تیاند. ه  پاکساتان و ه  چین از لاابان خواساتهداشاته

عنوان  عنوان مسااائلاه خودپ بلکاه باهپی را ناه باهتیقطت کنناد. لاااباان ااناانساااتاان تی

آباد بینند که باید به آن رساایدگی کند. کابل از اسااالمرای پاکسااتان میمشااکلی ب

خواهد که با این گروه که هزاران پاکساتانی را در صادها ستله مرگبار کشاته اسا پ می

ا. چین و پاکساتان به Fazl-e-Haider' 2021, P.3به یو توااق سایاسای دسا  یابد   

پی و رات تدادیادات امنیتی از تیتی  دنباال هتکااری باا لاااباان برای قطت هتکااری باا

خواهد که تضااتین کند که این گروه علیه سااوی گروه هسااتند. چین از لاابان می

 دهد.  های زیرساختی چین و پاکستان دیگر عتلیاتی انیام نتیپروژه

 . تالش چین برای اسداث پایگاه ن امی در مرز اانانستان4-2-4

نداشاته اسا . با عین    در اانانساتانمساتقی  سضاور ن امی    صاورتچین تاکنون به

ساال در چناد ساااال گاذشاااتاه تالش کرد تاا باا ااناانساااتاان رابطاه ن اامی برقرار کناد.  

میلیارد 4میلیون د ر  در مقایسااه با ستای    70پکن   2016مثال در مارب عنوانبه

 
1  The Tehereek-e-Taliban Pakistan ( TTP) 
2  Af-Pak 
3-  Khyber Pakhtunkhwa 
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و تترین ن امی به   د ری آمریکا سااا نها برای مقابله با تروریساا  در زمینه تیدیزات

اانانساتان کتو کرد. هت نین چین تالش کرد تا سضاور ن امی خود را با اساتقرار در 

ایاا  بدخشااان که مرز چین اساا پ گسااترش دهد. اگرچه زنییر انگر  1دا ن واخان

کردپ اماا مقااماات ااناان تالش چین برای اییااد پاایگااه ن اامی در این منطقاه را تاأییاد  

مرز واخاان در تااییکساااتاان   الرافپ برخی از نیروهاای چینی در  اناد. در عوضکرده

. چین و تاییکسااتان پس از روی کار آمدن (Shin, 2019, P. 1)مسااتقر شااده اند 

بدخشان تاییکستان -لاابان قرارداد تأسیس پایگاه ن امی در استان خودمختار گورنو

قبل از این در تعتیر اند که در میاورت اانانساتان و پاکساتان اسا . چینپ امضاا کرده

 , Standish)پاساگاه مرزی با تاییکساتان هتکاری داشاته اسا    40تا   30و هتکاری 

2021, P. 4-6). 

را در نزدیکی مرز آموزش   2چین در چند ساال گذشاتهپ یو تیپ کوهساتانی اانان

دهد و یو پایگاه ن امی در تاییکساتان نزدیو به محل تالقی مرزهای ساه کشاور  می

 نین پکن در چند سااال اخیرپ شااروا به یل  رضااای  مقامات محلی در دارد. هت

بادخشاااان کرد. پکن وسااایلاه نقلیاه زمینی و تیدیزات ن اامی را باه مقااماات محلی و 

شادت به دنبال تقوی  روپ پکن بهساکتان ایااتی در بدخشاان تحویل داده اسا . ازاین

و بر روی هتکاری با  سضااور ن امی خود در مرز با اانانسااتان و تاییکسااتان اساا  

معتقد اس  که چین با هتکاری   (2017)لاابان در این سوزه برنامه دارد. چنان ه میلر

کشاورهای آسایای ینوبی به دنبال این اسا  تا نیازهای امنیتی و اقتصاادی خود را در 

 .قرن بیس  و یک  تأمین کند

 . ابتکار و معتاری امنیتی برای آسیای ینوبی4-2-5

« در گزارشای تح  عنوان دمفدوم یدید  3ساادات-ت راهبردی بیگندمرکز مطااعا

پ بر آن اسا  که پکن متکن اسا   2021ژوئن  20امنیتی چین برای اانانساتان« در 

درباره نحوه مدیری  مسائله اانانساتان از خود ابتکار نشاان دهد و گروهی متشاکل از 

چدار کشاور که ه  مناات امنیتی و اقتصاادی مشاتر  و ه  بیزار از ن   یدانی تح  

ی آمریکا هسااتندپتشااکیل دهد. این گزارش بر آن اساا  که خروج آمریکا باعث  رهبر

گسترش اضای مانور ن امی و امنیتی چین در اانانستان و آسیای مرکزی خواهد شد 

و یو ن   یدانی یایگزین ترویج خواهد شاااد و سضاااور ن امی آمریکا در منطقه و 

 
1-  Wakhan Corridor 
2- Afghan mountain brigade 
3- Begin–Sadat Center for Strategic Studies 
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پیادا می راساااتاا (Avdaliani, 2021, p. 3-12)کنادغرب آسااایاا کااهش  این  . در 

سانیی ابتکار و معتاری سضاور پکن در آینده اانانساتان در ساه بعد قابل ارزیابی امکان

اسا پ درواقت گزینه سایاسا  خاریی چین در آینده امنیتی اانانساتان به ساه صاورت  

 عتلیاتی خواهد شد:  

بانی و مبارزه سضاور ن امی در شاتال اانانساتان برای مبارزه با عتلیات صال  •

گرایی؛ هتکاری با کشاورهای منطقه ازیتله  های تروریسایی و اارااهساته  با

تواند پکن را در رساایدن به این هدف کتو روساایهپ ایران و پاکسااتان می

 کند.

اییاد چتر امنیتی کارآمدتر با هتکاری کشااورهای منطقه  ایرانپ روساایهپ   •

  ایبرال  پاکسااتان دارای مناات مشااتر  در اانانسااتان و علیه آمریکا و ن 

 اعلی هستندا.

 سازمان هتکاری شانگدای در اانانستان   اازایش نقش اعال    •

بنابراین ابتکار و معتاری امنیتی بسایار برای چین اهتی  دارد و سضاور چین با   

ها خواهد بود. از هتکاری چدار کشاور  ایرانپ روسایهپ پاکساتانا و توازن در مناات آن

عنوان  به لاابان ارتباا زیادی با کدور این کشااور بهن ر راهبُردی پ دسااتیابی چین  

و سکوما  اوایاه    1996برخالف وضاااعیا  ژئوپلیتیکی آن در    –یاو قادرت یداانی  

کند و تریلیون د ر ارماندهی اقتصاااادی می 14.7دارد. امروز چین با ارزش    -لاابان

یارد میل 840سااازی بیند. شااکساا  پروژه مل عنوان یو قدرت یدانی میخود را به

بردن نقش یدانی آمریکا   ساااؤالد ری واشااانگتن در ااناانساااتاانپ یدان را به زیر 

عنوان ههمون یداانی ساااو  داده اسااا . خروج رقیا  چین از این تالش ناامواقپ  باه

 Attanayake ای را بر عدده گیردارصتی برای پکن اییاد کرد که نقش رهبری منطقه

& Haiqi, 2021, p. 3ش شااورای آتالنتیوپ نقش دسااازمان . هت نینپ لبق گزارا

گران  هتکاری شاانگدای« در آینده اانانساتان بسایار اهتی  داردپ براسااب ن ر تحلیل

« هن  گن پ ساازمان هتکاری شاانگدای برای 1سااوت چاینا مورنین  پسا روزنامه د

تری در آینده  یلوگیری از تددیدات اانانساااتان برای کشاااورهای عضاااو نقش اعال

کندپ شااید این ساازمان در قاا  دمأموری  برای صال « به مساائل  زی میاانانساتان با

 . (Zhang,2021, p.4)اانانستان ورود کند  

 
1-  South China Morning Post 
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پااکساااتاان در امور لاااباان و ااناانساااتاانپ    -یاانباه چینبناابراینپ هتکااری هتاه

یاانباه چین و روسااایاهپ زمیناه را برای هتکااری دویاانباه چین و ایران و هتکااری هتاه

 چینپ روسااایهپ ایرانا و هتکاری چداریانبه  چینپ روسااایهپ ایرانپ  هتکاری مثلثی  

ای آینده را مشااخص کند. چین تواند معتاری منطقهکند که میپاکسااتانا اراه  می

به دنبال تن ی  سااازوکارهای امنیتی و اقتصااادی برای هتکاری با بازیگران مختلف 

اقتصاااادی اییاد چنین  یدا  معتاای امنیتی خواهد بودپ شااارایط و مناات امنیتی و 

  - پاکسااتان-کند. گفتگویی امنیتی در این باب بین چینسااازوکار امنیتی را تأیید می

  - پاکستان-آغاز گردید. هت نین گفتگو و مذاکرات بین چین  2017اانانستان از سال  

اکنون نیز اازایش یااته اس . براساب تئوری  لاابان در ده دهه اخیر برقرار بوده و ه 

های مورد بحث با لاابان در ایپ چین با تویه به توساعه مؤافهمنیتی منطقهمیتوعه ا

ااگوی امنیتی را در میتوعاه امنیتی منطقاهگیرد کاه میموقعیتی قرار می ای  تواناد 

ی هاادا ندهی و یاا از نو بساااازد. رابطاه باا لاااباان و پیوناد در قاااا   تعریفپ ساااازماان

تواند بدون تویه به یایگاه چین به مساائله کند تا هند ناقتصااادی به چین کتو می

 امنی  با این کشورها اکر کند.

 گیری نتییه 

تااکنون سکاایا  از آن دارد کاه    1996روناد ماذاکرات چین باا لاااباان از ساااال  

عنوان یو پیشاران نشاان ساازی برای تقوی  روابط اراه  اسا  و این مسائله بهزمینه

در ماذاکرات و گفتگوی امنیتی گساااترش دهاد کاه دامناه روابط لراین در آیناده  می

پیدا خواهد و منیر به هتکاری عتیق و شاناساایی لاابان در گذر زمان از ساوی چین 

خواهد شاااد. پکن با پیوند اقتصاااادی نوعی بازدارندگی در برابر تددیدات امنیتی که 

های ضاد چینی هتانند ینبش اساالمی ترکساتان شارقی و روابط لاابان با گروه  آینده

تواند داشااته باشاادپ اییاد  پی و... میتیپ داعش خراسااانپ تی1گره یدانی اوینور«دکن

کند. پکن با مداخله سازنده در رابطه با لاابان به دنبال این اس  تا نگرانی خود را در 

ابعاد امنیتی و اقتصاادی برلرف کند و سایاسا  دره  تنیدگی امنیتی و اقتصاادی را 

گیرد. درواقت تعتیق هتکاری با لاابان در پیش می  برای رات تددیدات و گسااترش و

صااورت آهسااته پیوندها را با لاابان برقرار  سااازی هتکاری اقتصااادی بهپکن با زمینه

کرده و با گساترش آن به ساط  هتکاری سایاسای و امنیتی زمینه تعتیق هتکاری در 

ن و بخش سااایاسااا  و امنی  را اراه  کند تا ضاااتن رات تددیدات امنیتی در اکنو
 

1-  World Uyghur Congress 
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های ن   امنیتی با مشارک  چین در منطقه آسیای ینوبی را مدیا گرداند.  آیندهپ پایه

بنابراین درهای ژئواکونومیو و ژئوپلیتیو با سضااور لاابان در اانانسااتان برای پکن 

باز شااده و از لریق ابعاد ژئواکونومیو درصاادد نفوذ و گسااترش دامنه هتکاری در 

یق بعد سایاسای و امنیتی درصادد اسا  تا ضاتن رات اانانساتان اسا . هت نین از لر

های اقتصااادی را تددیدات امنیتی از کشااور اانانسااتانپ تضااتین محاا   از پروژه

راه« ومسااائل  بدساا  آورد. مناات ملی چین و لاابان تح  پروژه دیو کتربند و یو

یو عنوان مثال چین از لریق توساعه اقتصاادی و دامنیتی با ه  هتزیساتی دارد. به

کناد تاا موقعیا  راهبردی خود را در ااناانساااتاان عصااار راه« تالش میکتربناد و یاو

. هتکاری با لاابان ه  موقعی  ینراایای سیاتی یو کتربند و آوردلاابان بدسااا  

کیان  ی ساینو منطقه دو لرفبخشاد و ه  مساائل امینی در مرز راه را بدبود مییو

 کند.را برلرف می

مایاتاوعااه امانا اریااه  ماناطاقااهی  بااهنایاتای  بارای  ای  مافایااد  چااارچاوب  یااو  عاناوان 

گذاریپ دیو وتحلیل توسااعه هتکاری چین با لاابان و تأریر توسااعه ساارمایهتیزیه

راه« و مسااائل امنیتی سضااور پکن بر پویای میتوعه امنیتی آساایای  کتربند و یو

یتی کند. پکن در رابطه با لاابان دااگوی دوساتی« را در میتوعه امنینوبی عتل می

کند که از وابساتگی متقابل امنیتی و پیوند اقتصاادی نشائ  آسایای ینوبی دنبال می

 گیرد.می

های سضور اقتصادی چین در اانانستان  اکنون رگهپیشنداد؛ اگر ایران نتواند از ه 

را شااناسااایی کندپ در آینده سوزه نفوذ اقتصااادی آن با سضااور چین تح  تأریر قرار 

ونه ایران در سوزه اساتخراج معادن اانانساتان دارای مزی  نسابی  عنوان نتگیرد. بهمی

های آنپ سضاور ایران  گذاری چین و ستای  لاابان از پروژهاسا  و در صاورت سارمایه

گذاری مشتر  چین و لاابان در آینده  درآینده بلندمدت تددید خواهد شد و سرمایه

 گردد.  باعث کنار گذاشتن ایران از سوزه معادن اانانستان می

که رابطه چین و لاابان در قاا  توساعه دابتکار یو کتربند و  هت نین درصاورتی

پاکسااتان« اانانسااتان و آساایای مرکزی عتلیاتی  -راه« و ددا ن اقتصااادی چینیو

اانانستان به آسیای مرکزی با     -پاکستان -گذاری و سرع  اتصال چینشودپ سرمایه

های ترانزیتی و ریلی ایران را به منطقه کاهش  تواند نقش مسایرخواهد را  و این می

ونقل سریت در محورهای ذکر دهد و ستی در مواردی عقی  کند. مثالر مسیرهای ستل

هاای مختلف از ج.ا.ایران  دریاایی را در سوزه  -گترکی-هاای ترانزیتیشااادهپ ارصااا 

 دهد.های ورود بندر چابدار به آسیای مرکزی را کاهش میگیرد و مزی می
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بعاد امنیتی؛ معتااری یادیاد ن   و امنیا  در ااناانساااتاان از مسااایر گفتگو و    در

گرددپ ایران باایاد لرح و لاااباان تعیین می-پااکساااتاان -روسااایاه-ماذاکرات بین چین

 دیملتاتیو و اعال داشته باشد. سضورها را رصد کند و  های آنبرنامه
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 منابت 
 ای در آسیای مرکزی.گرایی و هتکاری منطقها. منطقه1400 اهلل بدبودی نهادپ قدرت

 . 43-76اپ  1   13پ اصلنامه روابط خاریی

رضا   باردهپ  انصاری  و  ابوذر  مقدمپ  ابتکار 1400گوهری  در  چین  و  آمریکا  تقابل  ا. 

-231اپ  2   13پ  اصلنامه روابط خارییکتربند و راه و بررسی نقش ایران.  

209. 

ا اانانستان 1393سسان و سیدریپ قربانعلی وروقیپ سعیدپ االسیپ  تبیین یایگاه  ا. 

ای با تأکید بر منطقه آسیای ینوبی یرسیست  منطقهزعنوان کانون چند  به

 .149-177اپ 87  20اصلنامه آسیای مرکزی و قفقازپ و نقش هندوستان. 

مرضیه   عابدیپ  و  اسسان  منطقه1400یاریپ  شبکه  در  چین  استراتهیو  گره  ای ا. 

ایران؛ امکانیتد اصلنامه روابط ها.  ها و چااش سنیی ارص وری اسالمی 
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