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 بین افغانستان و پاکستانوساطت چین  

 در کنفرانس شانگهای 
 

یمی و با اشتراک اعضای داآستانه مرکز قزاقستان در 2017هشتم جون کنفرانس شانگهای روز پنجشنبه هفدهمین 

 و برای دو روز دوام نمود.  ناظر این سازمان دایر

قرار بر و میالدی برای گسترش همکاری های نظامی و اقتصادی 2001سال  سازمان همکاری های شانگهای در

کستان، کستان، ازبتاجچین، روسیه، قزاقستان،  .مریکا و ناتو در منطقه، ایجاد شداکردن موازنه در برابر نفوذ 

 نه بهتادر آسکنفرانس  اینجلسۀ . هند و پاکستان در هفدهمین زستان، هند و پاکستان اعضای این سازمان استندقرغ

این  ناظر اعضای  مغلستان از و روس، ایرانالافغانستان، ب درحال حاضرانتخاب شدند و  حیث اعضای دایمی

غنی رئیس جمهور افغانستان در مالقاتش با شی جین یپنگ رئیس جمهور چپن  اشرف .شوند سازمان محسوب می

ر که این دنس گردید و رئیس جمهور چین وعده داد این کنفرا دردر حاشیۀ این کنفرانس خواستار عضویت دایمی 

 خواست را مورد مطالعه قرار می دهد.

ولی جنگ و بی ثباتی در  ان اشتراک داشتیث ناظر درو دایمی این کنفرانس نبود و به حگر چه افغانستان عض

 ،دافغانستان یکی از موضوعات عمدۀ مورد بحث کنفرانس بود و هر یک از رهبرانی که درین کنفرانس بیانیه دادن

 انش بر موضوع افغانستان تماس گرفته و خواهان ختم جنگ و جلو گیری از دهشت افگنی و سرایت آن به مناطق

سیه غزستان  و رواز جمله تاجکستان، ازبکستان، قر ی کشور های همسایۀ افغانستانگردیدند. این جنگ مایۀ نگران

ن وار و متحدیعضو دیگر کنفرانس شانگهای میباشد که منافع عمدۀ ستراتیژیک درین منطقه و جمهوریت های همج

حمن بر راه حل سیاسی معضلۀ رعلی  دیرینه اش میباشد. رهبران این کشور ها به شمول والدمیر پوتین و امام 

  وتین گفت جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد.پچه نأکید داشتند چنات خونریزیافغانستان و ختم جنگ و 

کننده  های اشتراکامورین  عالیرتبۀ کشورحاشیۀ این کنفرانس با بعضی از رهبران و م افغانستان در رئیس جمهور

تان اعظم پاکسرئیس جمهور چین و نواز شریف صدر عمده ترین مالقاتهای او با شی جین پینگکه  داشتمالقاتهای 

 بود. 

 ،تش با صدر اعظم پاکستان بوداقبل از مالق وانستان با رئیس جمهور چین داشت غدر مالقاتی که رئیس جمهور اف

اهم فررا مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، چین و پاکستان  رئیس جمهور چین خاطر نشان ساخت که آماد ه است 
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 سازد و بعداً افغانستان و پاکستان موافقه نمودند که در مذاکرات چهار جانبه که دران ایاالت متحدۀ امریکا هم شامل

ردد و شکیل گتا یک گروه کاری بین افغانستان و پاکستان ت د. همچنان توافق به عمل آمدنیخواهد بود اشتراک نما

 دایر خواهد شد. نزدیک در کابل ۀ داولین جلسۀ آن در آین

 شده بود، که از رگزاراسالم آباد ب خورشیدی در 13۹۵سال  در پایان ماه ثور جلساتاین  آخرین دورپنجمین دور و 

کرده  آن اشتراکتان و نمایندۀ خاص رئیس جمهور درجانب افغانستان، حضرت عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان در پاکس

 .برگزار نشد جلساتاین  بود؛ اما پس از آن به دلیل بروز مشکالت سیاسی در روابط دو کشور

 

لح و ثبات ص رهبری افغانستان برای تأمینکره به ه مذاکابل و هر گون سۀوس پره از کنفرانکین همچنان گفته است چ

 شتیبانی می کند.در افغانستان پ

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدراعظم پاکستان مالقات  بود که داکتراین مالقات  پس از

ن رهبران دو ستین مالقات بیاین نخ ،جداگانه داشتند. بعد از تشنجات گسترده در مناسبات بین افغانستان و پاکستان

وضعیت منطقه و مبارزه با ، های پاکستان گزارش داده اند که آنها در مورد روابط دو کشور رسانه. ودب کشور

 .اند کرده گو و م گفتزتروری

اکستان را مبنی بر غنی توافق پ ، گفت رئیس جمهورسخنگوی ریاست جمهوری  از سوی دیگر، آقای مرتضوی

 .د، بدست آوردنکن های که امنیت دو کشور را تهدید می علیه گروه اقدامات بیشتر

کابل،  ررا د این دیدار حمالت تروریستی اخیر تان دری افغانستان، صدراعظم پاکسبه گفتۀ سخنگوی ریاست جمهور

 .پیوندند، اقدام جدی خواهد کرد های که به پروسۀ صلح نمی محکوم کرد و تعهد نمود که در برابر گروه

 ومساعدت در زیر ساختهای اقتصادی  جمهور افغانستان بر آمادگی برایمالقاتش با رئیس  چین در رئیس جمهور

ر ی کالن دگزاری هاشگامان سرمایه یتقویۀ همکاری های اقتصادی و تخنیکی  تاکید نمود. هم اکنون چین از پ

د های د که از جمله می توان از معدن مس عینک و داوطلب بودن سرمایه گزاری بر بنورافغانستان به شمار می 

 دریای کنر نام برد. بر

از بازیگران عمدۀ سیاست منطقوی و جهانی مبدل شده  یچین هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی به یک

در  لربیش از چهل و پنج ملیارد داچین . ایدمایفا نبین افغانستان و پاکستان  رفع تشنجنقش عمدۀ در و می تواند است 

های زیر بنائی و رو بنائی پاکستان به شمول شاهراه قرا قرم که چین را از طریق بندر گوادر به بحر پروژه 

اتصال چین از طریق این شاهراه به بحر در بندر گوادر حیثیت شاهرگ . ل می کند سر مایه گزاری گرده استوص

اری ها این سرمایه گزاقتصادی چین را دارد که پاکستان نیز از آن عواید سرشار اسعاری به دست می آورد. 

  ه مورد نیاز مبرم پاکستان است.و انرژی تمرکز دارد ک بیشتر بر زراعت و مواصالت

از جانب دیگر چین مناسبات حسنۀ با افغانستان دارد و اکنون یکی از شرکای عمدۀ اقتصادی افغانستان است و 

را با افغانستان امضا کرد. در ماه سپتمبر گذشته بود که  ستراتیژیکپیمان همکاری های  2012جون سال  در

دایمی بیوروی سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین از کابل دیدن کرد. عضو کمیتۀ « ژو یانگ کانگ»

 او عالیرتبه ترین مامور چینائی بود که بعد از چهل و شش سال از  کابل دیدن می کرد.  

نفوذ  چین از تاثیرات آن. عالوه برو هم در پاکستان دارد در افغانستانهم منافع عمدۀ اقتصادی  چین بدین ترتیب 

ند پاکستان بسر می برافغانستان و  با سرحد همر در آنجا انگ که مسلمانان ایغوبر ایالت سیکیافراط گرایان 
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س یسازمان ترکستان شرقی که از مسلمانان ایغور تشکیل گردیده و برای آزادی این ایالت و تأس. نگرانی دارد

در صفوف گروه این سازمان افراد  .میکند مسلحانهدراز به این طرف مبارزۀ  یک نظام اسالمی دران از سالیان

ً بن .تمرین و عملیات می کنند که از پاکستان فعالیت دارند، اسالمیدهشت افگن و تندرو های  قتصادی تنها منافع ا أ

پیشقدم می شود و می خواهد نقش میانجی را برای نزدیکی افغانستان ن ثبات در افغانستان یدر تأم چیننیست که 

 م یکی ازه این کشوربلکه منافع سیاسی  و پاکستان و سهولت بخشیدن در تأمین صلح در افغانستان بازی کند،

 بشمار می آید.  عمده عوامل 

 وبا در نظر داشت مناسبات حسنۀ چین با افغانستان، نزدیکی مناسبات سیاسی، نظامی و اقتصادی آن با پاکستان 

و تبارز چین به حیث  2001همچنان مساعدت های مالی و تخنیکی چین برای اعمار مجدد افغانستان پس از سال 

یک قدرت اقتصادی منطقه و جهان، بعید به نظر نمی رسد که دولت و مردم افغانستان هم نقش چین را در حل 

 د.، مؤثر تر و مفید تر از نقش پاکستان ببیننا در تأمین ثبات اقتصادی و سیاسیقضایای افغانستان، مخصوص  

 2015و  2014الت متحدۀ امریکا از افغانستان در سال های ادر رأس ای ،با خروج بخش اعظم قوای بین المللی

ی ا متقاعد بسازد که این کشور باید نقش کلیدپاکستان از هر وسیله و زمینه ای کار گرفت تا جامعۀ بین المللی ر

تعقیب روش و دستوری بود که با طرح پالیسی عمق  داشته باشد و این پالیسی را در حل معضلۀ افغانستان

نظامی پاکستان پس از تهاجم قوای اتحاد شوروی سابقه بر  ورتالحق دیکتااء یاز طرف جنرال ض ستراتیژیک

 .ه بودافغانستان وضع گردید

کی یو بعد از برای مقاصد لوژست در برابر این تجاوز امعۀ جهانی هم که در زمان مقاومت مردم افغانستانج

به پاکستان احتیاج داشت به حرف ها و موقف  ،کی از طریق زمینییر لوازم لوژستال سالح و مهمات و ساقانت

اران استمدپاکستان گوش شنوائی داشت و همواره افغانستان را از عینک پاکستان می دید و نظر جنراالن و سی

 ،از یکطرف جامعۀ جهانی های مندیاین نیاز نسبی با رفع و پالیسی سازی را تعیین می کرد.پاکستانی مسیر تفکر 

ز ن در پاکستان او موقف گیری های بهتر حکومت های افغانستان و همچنان اثبات تربیه و تجهیز دهشت افگنا

تغییراتی در موقف گیری های جامعۀ جهانی در رأس ایاالت متحدۀ یراً اخ از جانب دیگر، طرف جامعۀ جهانی،

الیمی از آن را در جلسات استماعیۀ کانگرس و اظهارات با پاکستان به مشاهده می رسد و ع امریکا در رابطه

للی مدر جامعۀ بین ال که تا دو سال قبل  وجود داشتمامورین امریکائی می توان دید. لذا دیگر آن گوش شنوائی 

ن . روی همیبازاری در جامعۀ بین المللی کارگر نیستوجود ندارد و دیگر نیرنگها و خدعه و فریب پاکستان 

ه چهار جانب اجالسدالیل و فشار های که از طرف جامعۀ جهانی بر پاکستان وارد گردیده اکنون پاکستان خودش 

 یگی این کشور و تاثیرات بر آن پاکستانرا برای رفع تشنجات و یافتن راه حلی به جنگ در افغانستان در همسا

  پیشنهاد میکند. 

البته تعیین آنانی که می توانند نقش رهبری را در پروسۀ صلح در افغانستان داشته باشند تنها در دست افغانستان  

ً نیست، گر چه  ۀ صلح افغانستان کامال  یک پروسۀ افغانی است و رهبری آنرا خود گفته می شود که پروس رسما

افغان ها باید بدوش داشته باشند. ولی وقتی به تماس های بین المللی و گفت و شنود های پشت پرده و علنی دیده 

و  عد مسأله استمی شود ،نقش دولت افغانستان کمرنگ به نظر می رسد. همانطوری که گفته شد این تنها یک ب  

ستان طرف در قضایای افغان سال به این پانزدهآنانی که از  ن افغانستان وعد خارجی است که متحدیعد دیگر آن، ب  ب  

تان گانۀ در افغانسستراتیژی جدارها  نگرانی های مشروع، منافع و دخیل بوده اند، و هر یک از این کشو مستقیماً 
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ست که همه ا ولی امر مسلم اینفراخور میل شان بدهند.  نقش وفاداران شان هب سعی خواهند کرد ،و منطقه دارند

ً تقرنستان هستند چون تجربۀ در آرزوی صلح و ثبات در افغا ی نشان داد که بی ثباتی و نا امنسال اخیر  هلچ یبا

در محدودۀ افغانستان محصور نمی ماند و با موقعیت خاص جغرافیائی، نه تنها تاثیرات نا گواری بر کشور های 

 همسایه و منطقه دارد، بلکه اقصی نقاط جهان را هم بی تاثیر نمی گذارد. 

 

 نپایا

 

 

 

 


