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Abstract 
The Central Asian region has a geostrategic position that has become a 
competitive place between the United States and China since the collapse of the 
Soviet Union, especially after the US presence in the region. By Using descriptive-
analytical research method and data collection through library studies, the article 
tries to answer the question of what are the implications of Sino-U. S. rivalry in 
Central Asia for the peace process in Afghanistan (2001-2020). The paper 
examines the issue of research in the conceptual framework of the competition 
of great powers. To answer this question, the implications are categorized and 
analyzed based on economic, security, political, and cultural spheres. The 
findings of the article show that despite the fact that in some sub-branches of 
economic and security fields, there are common interests between the United 
States and China, the conflicts of interest between the two countries are more 
intense in all spheres. The study shows that although the common interests of 
the two countries have had positive consequences, such as weakening Central 
Asian terrorist groups that are active in Afghanistan, weakening al-Qaeda, 
weakening ISIS, internalizing Taliban ideology, and strengthening the 
international community among Taliban decision-makers, Widespread conflicts 
of interest between China and the United States in the Central Asian region have 
complicated the peace process in Afghanistan. 
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 چکیده
  جماهیر   اتحاد  فروپاشی  از  بعد  که  است  ژئواستراتژیک  موقعیت  دارای  مرکزی  آسیای   یمنطقه

  آمریکا   میان  رقابتی  هایمکان  از  یکی  به  تبدیل  منطقه،  در  آمریکا  حضور  از  بعد   خصوص-به  شوروی،
 آوریجمع  و  تحلیلی-توصیفی  تحقیق  روش  از  استفاده  با  کندمی  تالش   مقاله.  است  شده  چین  و

 آسیای   در   چین  و  آمریکا  رقابت  که  دهد  پاسخ  پرسش  این  به  ایخانه-کتاب  مطالعات  طریق  از  هاداده
 چارچوب  در   مقاله  این  است؟  داشته)  ۲۰۰۱-۲۰۲۰(  افغانستان  صلح  روند  برای  هاییپیامد  چه  مرکزی
 پرسش،  این  به  پاسخ  برای.  دهدمی  قرار  بررسی  مورد  را  تحقیق  یمسأله  بزرگ،  هایقدرت  رقابت
. اندشده   تحلیل  و  بندیدسته  فرهنگی  و  سیاسی  امنیتی،  اقتصادی،  هایحوزه  اساس  بر  هاپیامد
 و  اقتصادی  هایحوزه   هایزیرشاخص  برخی  در  اینکه  رغمعلی  که   دهدمی  نشان  مقاله  هاییافته

 هاحوزه  یهمه   در  کشور  دو این  منافع  تعارض  دارد،  وجود  منافع  اشتراک  چین  و  آمریکا  میان  امنیتی،
 مانند  مثبتی  هایپیامد  کشور،  دو  منافع  اشتراک  اینکه  رغمعلی  دهدمی  نشان  تحقیق  این.  است  زیاد

  داعش،   تضعیف  القاعده،  تضعیف  افغانستان،   در  فعال  مرکزی  آسیای   تروریستی  هایگروه   تضعیف
  طالبان   سازان تصمیم  میان  در  جهانی  یجامعه  اهمیت  افزایش  و  طالبانی  تفکر  کردن  مرزی  درون

  پیچیده  باعث  مرکزی،  آسیای  یمنطقه  در  آمریکا  و   چین  میان  منافع  یگسترده   هایتعارض  اما  داشته،
 .است شده افغانستان در صلح روند شدن

 کلیدواژه ها: 
  آمریکا؛ مرکزی؛ آسیای

 .صلح روند چین؛ افغانستان؛
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 مقدمه ١
ب از افغانستان  بحران   ۴  یشتر  با  که  است    دهه 

جنگبی  و  نظر   ثباتی  به  اگرچه  است.  مواجه 
و    ۲۰۰۱در سال  رسید با سقوط حکومت طالبان  می

  ولی   ،این بحران خاتمه یابد  ،تأسیس حکومت جدید
های آمریکایی در  های حضور نیرو در طول تمام سال 

علی  و  سازوکار افغانستان  برخی  وجود  های  رغم 
ثباتی و جنگ از جمله  دموکراتیک در این کشور، بی 

 های ثابت در این کشور بوده است.  پدیده 

حادثه   از  عنوان    ،مبراسپت  ۱۱  یبعد  به  آمریکا 
مندترین کشور جهان وارد جنگ با طالبان شد  قدرت

در   و   ، آن  ینتیجه که  کرد  سقوط  طالبان    حکومت 
از سوی  افغانستان   دولت جدیدی  در  ایجاد    آمریکا 

پس از ایجاد دولت جدید در افغانستان تا سال    .شد
المللی بسیاری در راستای  های ملی و بین ، تالش ۲۰۲۰

گروه  با  صورت  صلح  طالبان  جمله  از  مختلف  های 
هیچ  اما  نتیجهگرفت،  از  کدام  نداشت.  ملموسی  ی 

ی خلع سالح،  توان به برنامه ها می ی این تالش جمله
جرگه  آشتی،  و  صلح  تحکیم  کمیسیون  ی ایجاد 

پاکستان،    های چهارجانبه باوگومشورتی صلح، گفت 
و  اجازه قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر  افتتاح  ی 

 ابتکارات حقوق بشر و عدالت انتقالی اشاره کرد.  

قرن   این    ۱۹در  افغانستان،  کشور  تشکیل  با  و 
های بزرگ آن دوران  کشور در قلمرو حائل بین قدرت

یعنی روسیه، بریتانیا و فرانسه در آسیای مرکزی قرار  
نیمه  در  است.  این  ی  داشته  نیز  بیستم  قرن  دوم 

دو   تقابل  مهم  مناطق  از  یکی  افغانستان  و  منطقه 
  ۲۰۰۱قدرت جهانی آمریکا و شوروی بود. بعد از سال  
قدرت  با  تقابل  در  هژمون  عنوان  به  های  آمریکا 

چند   طول  در  گرفت.  قرار  منطقه  ضدهژمونیک 
مهم دهه  از  یکی  چین  اخیر،  قدرتی  های  ترین 

کزی بوده است که رقابت  ضدهژمونیک در آسیای مر 
هایی  ی آسیای مرکزی، پیامد آن با آمریکا در منطقه

برای این منطقه داشته است. با توجه به سرانجام  
ی حاضر  نرسیدن روند صلح افغانستان، هدف مقاله 

 
1 Frotan Salangi 

های رقابت چین و آمریکا بر روند صلح  بررسی پیامد
زمانی   بازه  در  این    ۲۰۲۰تا    ۲۰۰۱افغانستان  است. 

در  نوشت آمریکا  و  چین  رقابت  توضیح  کنار  در  ار 
های مهمی که باعث  آسیای مرکزی، به یکی از محور 

می  بود،  شده  افغانستان  در  بحران  پردازد.  تداوم 
های رقابت میان چین  نوشتار با بحث در مورد حوزه

ها و  س اشتراکپسو آمریکا از آسیای مرکزی، آغاز و  
آسیای  تعارض در  کشور  دو  این  میان  منافع  های 

می  قرار  تحلیل  مورد  با  مرکزی  بخش  دو  این  گیرد. 
ها بر روند صلح در افغانستان  های آن یامدپتمرکز بر  

 شوند.  تحلیل و ارزیابی می 

 ی پژوهشیشینهپ ٢
قدرت  رقابت  منفی  تأثیرات  با  رابطه  های  در 

بحران  منطقه بر  جهانی  و  افغانستان،  ای 
این  پژوهش  در  است.  شده  انجام  متعددی  های 
درحالی پژوهش  تحلیل  ها،  بر  محققان  از  برخی  که 

رفتار تخریبی بازیگران داخلی و خارجی که در درون  
کرده  تمرکز  دارند،  قرار  بر  منازعه  دیگر  برخی  اند، 

ها یا بازیگرانی که از نظر  ی کشور اقدامات خرابکارانه 
توانند  از منازعه قرار دارند، ولی می جغرافیایی خارج  

کرده  توجه  ببرند،  بین  از  را  صلح  این  روند  در  اند. 
های رقابت چین و آمریکا  یامدپی  ها، مسأله پژوهش 

در آسیای مرکزی بر روند صلح افغانستان مورد توجه  
اثر مهم اشاره   ادامه به چند  قرار نگرفته است. در 

 کنیم.  می

سالنگی  عنوان  مقالهدر    )۲۰۲۰(  ١فروتن  با  ای 
سیاست قربانی  رقابت «افغانستان  و  های  ها 

  کندرا مطرح می   پرسشاین    ای»های منطقهقدرت
های بزرگ در افغانستان چه  منافع اصلی قدرت «که  

بازیگران داخلی   با منافع  این منافع  است و چگونه 
نویسنده معتقد است    ؟ »شودافغانستان خلط می 

ای (چین، هند، روسیه، نطقههای مکه رقابت قدرت 
ی جنگ  ایران و پاکستان) به عالوه آمریکا باعث ادامه 

   . در افغانستان گردیده است
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«صلح    ای با عنوانمقاله  ) در ۲۰۱۹(  ١خان و خان 
افغانستان: نقش کشور  ایاالت  های منطقهدر  و  ای 

 را  ایهای منطقهمتحده» مشکالت داخلی و رقابت 
منافع  و معتقدند که    دانندمی   موانع صلح افغانستان

کشور  متفاوت  منافع  و  آمریکا  های  استراتژیک 
   . استمانع روند صلح افغانستان  ،منطقه

ای  مقاله ) در ۱۳۹۸خادمی، میرکوشش و اشرفی (
سوم:    ی«تبیین بحران افغانستان در هزاره  با عنوان

براساس مدل مایکل برچر» با توجه به مدل مایکل  
بحر   ،برچر افغانستان  مراحل  کرده ان  بررسی    .اندرا 

علل اصلی پیدایش و  «پرسش مقاله این است که  
کدامند؟ افغانستان  بحران  نویسندگان    »پایداری 

نگرانی معتقدند   با تروریسم  که  امنیتی، مبارزه  های 
از  بین جلوگیری  و  نسبی  ثبات  برقراری  المللی، 

منطقهشکل در  رقیب  هژمون  اصلی    ،گیری  علل 
بح می پایداری  افغانستان  در  موجود  این  ران  باشد. 

آوری اطالعات  تبینی و جمع -تحقیق با رویکرد تحلیل
 ای انجام شده است.  خانهبه صورت کتاب 

صلح    ی«آینده  ای با عنوانمقاله   ) در۱۳۹۸جالل (
کشمکش  افغانستان؛  منطقدر  و  اههای  ی 

های جدید  های جهانی» به پدیدآمدن مسیراستراتژی
افغا از  برای  که  پرداخته  جهان  و  منطقه  نستان، 

کنترل پروژه  روی  رقابت  و  اقتصادی  بزرگ  های 
های اقتصادی منطقه و جهان به عنوان تغییرات  بازار

می  ساختن  یاد  روشن  تحقیق  این  هدف  کند. 
باشد های رسیدن به صلح در افغانستان می اولویت 

که با بررسی وقایع و تحوالت در منطقه، روی نکات  
 رسیدن به صلح تأمل نموده است.   کلیدی

) جامی  بختیاری  و  در ۱۳۹۳رفیع  با  مقاله  )  ای 
  پرسش این  های صلح در افغانستان»  «چالش   عنوان

می  مطرح  که را  و  «  کند  صلح  استقرار  عواملی  چه 
  »اند؟ثبات در افغانستان را با دشواری مواجه ساخته

معتقدند مداخله  نویسندگان  آمیز  رقابت   یکه 
و  هادولت  منافع  بر  خود  منافع  ترجیح  و  خارجی  ی 

زمینه و  افغانستان  اجتماعیمصالح  فرهنگی  -های 

 
1 Khan 

عمده  موانع  افغانستان    یداخلی،  در  صلح  استقرار 
نظریه می مقاله  این  نظری  چارچوب    ی باشد. 

داده واقع تجزیه  و  تحلیل  برای  و  بوده  از  گرایی  ها 
 روش کیفی استفاده کرده است.  

رقابت چهارچوب مفهومی:  ٣
 های بزرگقدرت

دهه  اوایل  در  شوروی  میالدی،    ۱۹۹۰ی  فروپاشی 
الملل  های مختلف روابط بین تغییرات بنیادی در حوزه 

ی اول، آمریکا قدرت  ایجاد کرد. با اینکه در یک دهه
می  محسوب  جهان  صورت  بالمنازع  به  اما  شد، 

دهه  اوایل  از  و  شکل  ۲۰۰۰ی  تدریجی  به  چین   ،
ی جهانی وارد و به قدرتی در رقابت  صحنهتر به  جدی

ی  که در طول یک دهه طوری با آمریکا تبدیل شد. به 
میان  اخیر،   حال  دو  رقابت  در  سرعت  به  کشور 
منازعهتبدیل به  اس شدن  جهانی  رشد  ت.  ای  این 

نه  گسترش  تصاعدی  حال  در  کمی  لحاظ  به  تنها 
ُ   ،است ه شده  عدی ایدئولوژیک نیز به آن افزودبلکه ب

  ،هدف نهایی رقابت جاری میان این دو قدرتست. ا
  ، رو در دست گرفتن قدرت جهانی است و هم از این 

به رشد و تصاعدی در روند رقابت    یندی روآما با فر 
 هستیم.  روهروب

پرتز  مقاله  )۱۴۰۰(  ٢ولکر  «در  رقابت  ی  ابعاد 
این    استراتژیک: کشور چین، ایاالت متحده و اروپا»

و چین    آمریکارقابت بین  ند که  کبحث را مطرح می 
بین  روابط  الگوی  در  به  اخیر  سال طول  الملل  های 

به   رقابت  این  اهمیت  درواقع  است.  شده  تبدیل 
به فضااندازه اکنون  که  است  و  ای  استراتژیک  های 

های واقعی سیاسی، نظامی و اقتصادی سامان  پویایی 
مناقشهمی باید  را  سخت  رقابت  این  ای  بخشد. 

الملل  نوعی نظم جدید را بر ساختار بین   دانست که 
می  دریچه تحمیل  از  که  نظمی  می   یکند؛    توان آن 

کمشکش  تحوالت،  از  صلح بسیاری  و  را سازی ها  ها 
 تحلیل کرد.  

2 Volker Perthes  
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های  در متن این رقابت، در کنار رقابت در حوزه
ی محوری وجود دارد:  ی، دو مسألهو فرهنگ  یاسیس

آمیختن آن با جغرافیا از یک  ی اقتصاد و درهم  مسأله
مسأله  و  ژئواکونومیک)  (رویکرد  امنیت  طرف  ی 

بین منطقه و  ادوارد  ای  دیگر.  طرف  از  المللی 
سال    ١لوتواک ان با    ۱۹۹۰در  را  ژئواکونومی  پارادایم 

الملل، ژئوپلیتیک و  مفهومی گسترده وارد روابط بین
تحلیلسایر دانش  با  های کالن  های سیاسی مرتبط 

ی وی عامل منازعات در قرن  المللی کرد. به عقیده بین
عامل   بلکه  نیست؛  بیستم  قرن  موضوعات  حاضر، 

می  خودنمایی  تنشی  هر  کنار  در  و  اقتصادی  کند 
منطق اقتصادی اکنون در تحلیل وضعیت ژئوپلتیک  

می  ایفا  را  نخست  واژه نقش  ظهور  جدید  کند.  ی 
ن  پردازاژئواکونومیک موجب شد تا برخی از سیاست 

ها از این مفهوم، جنگ اقتصادی را تعبیر کنند کشور 
و از این طریق به نقش اقتصادی در تحلیل سیاست  

ها تأکید داشته باشند. البته ژئواکونومی چیزی  دولت 
غیر از ژئوپلیتیک یا در برابر ژئوپلیتیک نیست؛ بلکه  

های ژئوپلیتیک است  ژئواکونومی یکی از زیرمجموعه
زیرم سایر  مانند  (ژئواستراتژیک،  جموعهو  ها 

ی خود را از ژئوپلیتیک هیدروپلیتیک و...) قرائت ویژه
می  آن ارانه  دیگر،  عبارت  به  اقتصاد  دهد.  جاکه 

رقابتانگیزه قدرت  ی  ژئوپلیتیک  میان  هاست، 
می  ارائه  موجود  شرایط  از  اقتصادی  و  قرائتی  دهد 

گیرد. بدین صورت،  ی ژئواکونومیک به خود می جنبه
یا زیربنا ژئواک  اثرگذاری عوامل  اقتصادی  ونومی  هایی 

منطقه کشوری،  محیط  در  در  جهانی  و  ای 
رقابت گیریتصمیم و  سیاسی  و  های  قدرتی  های 

شکل  ساختار  در  عوامل  این  ی گیرندهاثرگذاری 
ای یا جهانی را مورد مطالعه قرار  ژئوپلیتیک منطقه

 ).  ۷۷: ۱۳۹۴دهد (زارعی و دیگران،  می

ی امنیت یکی از موضوعات  ر، مسألهاز طرف دیگ
های بزرگ (آمریکا و چین)  مهم در رقابت میان قدرت 

اورهاوس است.   مارکو  و  پاول  در    )۱۴۰۰(  ٢مایکل 
های امنیتی در روابط چین  «امنیت و دشواره   یمقاله

آمریکا» رقابت مسأله   و  در  امنیت  و  ی  چین  های 

 
1 Edward N. Luttwak  

ها، به  آن   اند. به نظرآمریکا را مورد بررسی قرار داده 
سیاست  کشور  دو  هر  اینکه  را  رغم  خود  های 

می سیاست تعریف  دفاعی  هریک  ،کنندهایی    ، اما 
سیاست  اتخاذ  به  را  متهم  دیگری  تهاجمی  های 

آمریکا نکنمی نگاه  از  قدرت    ،د.  یک  چین 
که   نظم    برای تجدیدنظرگراست  در  تغییر  ایجاد 

می بین چینالملل  نگاه  از  متحده    ،کوشد.  ایاالت 
تحقیر    یدهنده ادامه در  غرب  این  تاریخی  نقش 

چین خود را در یک محیط    ،کشور است. عالوه بر این
که درگیر حضور نظامی    بیندمی تیک خطرناک  یژئوپل

ها بوده و هست. عوامل محیطی  و غیر نظامی غربی 
میان این    یری معضل امنیتی رابطهو ذهنی بر دشوا

می  کشور  و  دو  پرورش    منجر افزاید  و  پیدایش  به 
به سوی تقابل تسلیحاتی    ی گردد که روای می رابطه

این رقابت امنیتی و تا حدی نظامی،  و نظامی دارد.  
آن پیامد رقابت  محل  مناطق  برای  داشته هایی  ها 

 است.  

منطقه یک  عنوان  به  مرکزی  و آسیای  جدید    ی 
های بزرگ  های ضعیف، از رقابت قدرت دارای دولت 

ترین  خصوص آمریکا و چین اثر پذیرفته و بر مهم به
های جاری در این کشور تأثیر گذاشته است. در  روند

حوزه  و  ادامه،  کشور  دو  این  اشتراک  و  رقابت  های 
های آن بر روند صلح افغانستان مورد بررسی  پیامد

 گیرد.  قرار می 

ابتی چین و های رقحوزه ٤
آمریکا در آسیای مرکزی 

)٢٠٠١-٢٠٢٠( 
منطقه مرکزی،  و  آسیای  طبیعی  منابع  از  غنی  ای 

است که    دارای موقعیت ژئواکونومیک و استراتژیک
ی هارتلند مکندر نیز بیان شده  اهمیت آن در نظریه

اهمیت بنابراین،  معادالت    است.  در  مرکزی  آسیای 
سیاس  موضوعی   ، المللیبین برای  گذاران ت جدید 

است؛ هرچند این روند عمدتاً با فروپاشی    آمریکایی 
این  ).  Yazdani, 2020:309(  شوروی آغاز شده بود 

2 Michael Powell and Marco Orhaus  
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پیوند  دارای  با  در حالی است که چین  تاریخی  های 
قبل از آمریکا با منطقه پیوند    آسیای مرکزی بوده و 
به نفت    چین وابستگی زیادجا  داشته است. در این 

  یامنیت داخلی منطقهر پیوند  در کناو گاز منطقه  
را    امنیت با    آسیای مرکزی  این کشور  چین، درگیری 

است   کرده  ناگزیر  منطقه   ,Swanstrom(در 
2005:569 .( 

استراتژی  در راستای  منطقه    تر چین بهورود جدی 
آن،   اساس  بر  که  بوده  کشور  این  ژئواکونومیکی 

های  تقویت تجارت، امنیت انرژی و ایجاد زیرساخت 
دارد  فرامرزی   قرار  اولویت   ,Chen & Fazilov(در 

نظر    .)2018:3 به  که  است  حالی  در    ،١کوهن این 
و   انرژی  امنیت،  دنبال  به  منطقه  این  در  آمریکا 

است بوده  دموکراسی   ,Raimondi(   ارتقای 
آسیای  در   چین و آمریکا با توجه به منافع  ). 2019:17

اند از:  ها عبارت های اساسی رقابت آن مرکزی، حوزه 
در بخش زیر به    .و فرهنگ  ت اقتصاد، امنیت، سیاس

منافع مشترک و متضاد چین و آمریکا در این چهار  
 پردازیم.  حوزه می 

منافع آمریکا و چین   هایراک تاش ۴٫۱
 در آسیای مرکزی 

روابط میان آمریکا و چین    ،مبراسپت  ١١  یحادثه بعد از  
یافت  منافع    گسترش  بر  روابط  گسترش  این  و 

مشترک دو کشور استوار بود که در قسمت زیر به  
 پردازیم.  ها می آن

 اقتصادی یدر حوزه هااشتراک ٤٫١٫١
 های خارجی کمک
های خارجی آمریکا و چین در آسیای مرکزی، دو  کمک 

بُعد اصلی دارد. یک بُعد آن در راستای تأمین اهدافی  
محسوب   مشترک  کشور  دو  هر  برای  که  است 

کشور می استقالل  حفظ  مانند  آسیای  شود،  های 
مرکزی از روسیه. بُعد دیگر آن شامل تعارض منافع 

و چین  شود، مانند افزایش نفوذ. آمریکا  دو کشور می 
های آسیای مرکزی و  در راستای توانمندسازی کشور 

 
1 Cohen 
2 Operation Enduring freedom 

کمک  منطقه،  در  روسیه  نفوذ  از  را  جلوگیری  هایی 
از کمک اند که می ارائه کرده  میلیون    ۵۸۴های  توان 

در جریان عملیات آزادی    ۲۰۰۲دالری آمریکا در سال 
های چین از جمله  در آسیای مرکزی و کمک  ٢پایدار 

رایا متحدالشکل،  لپ لباس  چاپگر،  دوربین  نه،  تاپ، 
برداری، تجهیزات ضد شورش، دستگاه دید در  فیلم

 ,.Lum, et. al(شب، تجهیزات کشف جرم یاد کرد  
کمک   .)2020:90-92 گونه  این  را  بنابراین،  ها 

 توان از جمله منافع مشترک دو کشور قلمداد کرد.  می

 امنیتی یدر حوزه هااشتراک ۴٫۱٫۲
ی (ابتکار کمربند  آسیای مرکز موقعیت گذرگاهی

 و جاده)
و   کمربند  «ابتکار  طرح  مسیر  در  مرکزی  آسیای 

» چین قرار گرفته که از طریق آن، چین به اروپا  3جاده 
می به    .)Raimondi, 2019:9(شود  متصل  توجه  با 

طرح   منطقه،  در  صلح  تأمین  برای  آمریکا  هدف 
«ابتکار کمربند و جاده» چین ظرفیت تأمین صلح در  

ها  ی اقتصادی کشور کمک تقویت توسعهمنطقه به 
باشد. ایاالت متحده که قصد تأمین صلح  را دارا می 

ابریشم جدید»  از طریق توسعه راه  ی طرح «ابتکار 
در منطقه را داشت، با توجه به هزینه هنگفت این  

پوشی کرد؛ اما این کشور، در بُعد  طرح، از آن چشم
ند و جاده»  امنیتی، نگاه مثبتی به طرح «ابتکار کمرب

آمریکایی   نظر برخی مقامات  از  این طرح  و  داشته 
تلقی می   ,Chance & Mafinezam(شد  سودمند 

ابتکار    .)2016:12 طرح  امنیتی  مزیت  بنابراین، 
تواند از جمله منافع مشترک  کمربند و جاده چین می 

 این دو کشور محسوب شود.  

 ایخلع سالح هسته 
ب  بین  از  شوروی،  فروپاشی  زمان  زیرساخت  از  ردن 

ای باقی  های هسته های کشتار جمعی و سالح سالح 
شورویی  مانده جماهیر  مرکزی،    اتحاد  آسیای  در 

  همواره از جمله اهداف مشترک دو کشور بوده است 
)Oliker and Shlapak, 2005:3(.   ،زمینه این  در 

3 Belt and Road Initiative  
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  ١ی کاهش تهدید تعاونی برنامه  ۱۹۹۱آمریکا در سال  
های بین  داد و توانست در سال را در دستور کار قرار  

زیادی  ۲۰۱۴تا    ۲۰۰۸ حد  تا  را  مرکزی  آسیای   ،
کند  پاک   Defense Threat Reduction(سازی 

Agency, 2021  .( ماندن زیرساخت  با این حال، باقی
بوده  های هستهسالح  ای در آسیای مرکزی تهدیدی 

 که هردو کشور نسبت به آن نگران هستند.  

 گراییافراط و  مستروریمبارزه با 
اسالمی   مجاهدین  از  شوروی  شکست  از  بعد 

گروه از  بسیاری  اسالمی  افغانستان،  افراطی  های 
التحریر   حزب  و  ازبکستان  اسالمی  جنبش  مانند 

 Jin(حزب آزادی) نفوذ به آسیای مرکزی را آغاز کردند(
and Dehang, 2019:67(.   ها بعد در کنار این  سال

ظهور  گروه نیز  داعش  ایغور ها،  برای  که  های  کرد 
گروه  این  حمالت  بود.  جذاب  گروهی  به  چینی،  ها 
چینی  گرفتن  قرار  هدف  و  مرکزی  و  آسیای  ها 

که  آمریکایی  بود  مشترک  تهدید  منطقه  این  در  ها 
کرد   نزدیک  هم  به  را  کشور  دو   ,Lemon(منافع 

تهدید   .)2018:3 این  کنار  برگشت جنگجویان  ها  در 
خارجی  عرا  ٢تروریست  آسیای  از  به  سوریه  و  ق 

اروپا و  دیگر    مرکزی  مشترک  تهدیدات  جمله  از 
آن می مشترک  منافع  جز  آن  رفع  که  بوده  باشد  ها 

 است.  

 قاچاق مواد مخدر  با مبارزه
از طریق نقش خود در تأمین مالی    قاچاق مواد مخدر

ترین و  تروریسم و شورش، امنیت ملی را در اساسی 
تأثیر نظامی  تحت  آن  مفهوم  می   ترین    دهد قرار 

)Osmanaliev, 2005:1منطقه مرکزی    ی).  آسیای 
مواد  که   قاچاق  شمالی  مسیر  افغانستان    مخدردر 

از این قاچاق از مسیر  ای  قابل توجهقرار دارد و حجم  
می  اروپا  و  روسیه  بازار  به  مرکزی  رسد آسیای 

)Council of the European Union, 2015( ،  
آسیای مرکزی، منافع    هایعالوه بر امینت ملی کشور 

 کند. های آمریکا و چین را نیز تهدید می ملی کشور 

 
1 Cooperative Threat Reduction 

های جغرافیایی، همراه با روابط فرهنگی  واقعیت
مرز  در  نزدیک  اقتصادی  مختلف،  و  مناطق  های 

چین که  کرده  ایجاد  را  از    موقعیتی  وسیع  حجم  با 
شودمبادله مواجه  مخدر  مواد  قاچاق  همین    .ی  به 

افزایش با  هرو  ترتیب،  افغانستان،  ئتولید  در  ین 
قاچاق از آسیا به ایاالت متحده به سرعت افزایش  

جایی منابع تولید مواد مخدر و تنوع مواد  ه یافت. جاب
های  تر شدن مسیرمخدر در حال تولید باعث پیچیده

های چین و  المللی قاچاق مواد مخدر شد که بازار بین
ون شک چین  د. بنابراین بدادآمریکا را هدف قرار می 

دشمن   یک  آسیا  مخدر  مواد  قاچاق  در  آمریکا  و 
  سازد ها را بهم نزدیک می مشترک دارند که منافع آن 

)Yong-an, 2012:3-12  .( 

های آسیای تأمین امنیت مرزی کشور ۴٫۱٫۳
 مرکزی 

اختالفات   شوروی،  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  بعد 
اختالف  های آسیای مرکزی مانند  مرزی میان جمهوری 

- قزاقستان  و  ترکمنستان -مرزی ازبکستان   یدو جانبه
از تشدید شد.  زبکستان  ا به  مشکالت    این   بسیاری 

 ICG(گردد  بازمی   ۱۹۲۰میراث دشوار شوروی در سال  
Asia Report N 33, 2002: i  .(  اینکه به  توجه  با 

از ابعاد کلیدی   امنیت مرزی در آسیای مرکزی یکی 
دیگر    هر و  تروریسم  با  مبارزه  هدف  با  استراتژی 

ویژه قاچاق مواد مخدر و  بههای غیرمتعارف،  چالش 
  ) Golunov, 2005:89(  باشدمهاجرت غیرقانونی می 

این موارد، منافع چین و آمریکا را به هم نزدیک کرده  
 بود.  

 

تعارض منافع آمریکا و چین در   ٤٫٢
 آسیای مرکزی 

اشتراک   با  و  متفاوت  چین  منافع  تعارض  منافع، 
آمریکا در منطقه در هر چهار حوزه قابل مشاهده  

منطقه اقتصادی،  است.  لحاظ  از  مرکزی  آسیای  ی 
مهم   دو کشور  برای هر  فرهنگی  و  امنیتی، سیاسی 

2 Foreign Terrorist Fighter 
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منافعی   دنبال  به  قدرت  دو  این  از  هرکدام  و  است 
هستند که اکثرأ با هم در تعارض بوده است. در زیر  

 پردازیم.  صورت مجزا می به هریک به 

 اقتصادی یدر حوزه هاتعارض 
 هیدروکربن 

ترین اولویت  نفت و گاز به عنوان مهم   عموماً از ذخایر
شود.  های سرشار از انرژی یاد می کشور  یدر توسعه

تواند نقش یک  زیرا انرژی می   ؛ آور نیستاین تعجب 
دست در  را  استراتژیک  اهداف  ابزار  به  یابی 

اقتصادی برای هر کشور درحال توسعه   وپولیتیک وئژ 
توسعه  در قرن  یا  این موضوع  ایفا کند.  با    ۲۱یافته 

نیاز  سریع  ویژه رشد  توجه  جهان،  انرژی  را    ایهای 
(می به  ).  Yuldasheva, 2017:160طلبد  توجه  با 

حجم عظیم انرژی در آسیای مرکزی توجه آمریکا و  
  ۱۱  یخصوص بعد از حادثه چین به انرژی منطقه به 

روز  افزایش  گردید.  بیشتر  مصرف  سپتامبر  افزون 
افزود   منطقه  اهمیت  به  نیز  چین  و  آمریکا  انرژی 

 ).  ۲و  ۱های  (جدول 

 
 ٢٠١٩الی    ٢٠٠٩مصرف انرژی چین از سال    ١  جدول 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ چین 
Bcm ۹۰٫۲ ۱۰۸٫۹ ۱۳۵٫۲ ۱۵۰٫۹ ۱۷۱٫۹ ۱۸۸٫۴ ۱۹۴٫۷ ۲۰۹٫۴ ۲۴۰٫۴ ۲۸۳ ۳۰۷٫۳ 

Source: BP Statistical Review of World Energy, 2020 

 
 ) ٢٠٠٩- ٢٠١٩های ( مصرف گاز طبیعی آمریکا میان سال   ٢جدول  

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ آمریکا
Bcm ۶۱۷٫۶ ۶۴۸٫۲ ۶۵۸٫۲ ۶۸۸٫۱ ۷۰۷ ۷۲۲٫۳ ۷۴۳٫۶ ۷۴۹٫۱ ۷۴۰ ۸۱۹٫۹ ۸۴۶٫۶ 

Source: BP Statistical Review of World Energy, 2020 

 

از  ، چین  ۲و    ۱های  براساس جدول  به طور متوسط 
حدود    ۲۰۱۸تا    ۲۰۰۸ همین    ٪۲/۱۳در  در  آمریکا  و 

را تجربه    مصرف  رشد متواتر  ٪۲/ ۷۵دوره در حدود  
اند. بنابراین، هردو کشور بر سر به دست آوردن  ه کرد

رقابت   هم  با  مرکزی  آسیای  هیدروکربن  منابع 
هیدروکربن  می منابع  بودن  ارزان  به  توجه  با  کنند. 

منطقه برای چین و معضل ماالکا (تنگه ماالکا)، منافع  
گرفت، چون  ارض با منافع آمریکا قرار می چین در تع

ها بر مسیر انتقال و فروش  آمریکا در طول این سال 
این   کنار  در  بود.  کرده  تمرکز  مرکزی  آسیای  انرژی 

ها، حمایت آمریکا از هند جهت دسترسی این  تعارض
در   نیز  مرکزی  آسیای  هیدروکربن  منابع  به  کشور 

 ه است.  تعارض با منافع چین در منطقه قرار داشت

 
1 TAPI 

 های انتقال منابع هیدروکربنمسیر
هر دو کشور به منظور انتقال منابع هیدروکربن، از  

کنند. سو حمایت می های انتقال انرژی غیرهممسیر
مرکزی آسیای  مهم  لوله  از خط  چین  که  -مثالً  چین 

باشد و ساخت خط  دارای چند خط زیرشاخه نیز می
 ,Raimondi(کند  چین حمایت می -نفت قزاقستان 

2019:10, Chen & Fazilov, 2018:5 (    و آمریکا نیز
باکو نفتی  لوله  خط  لوله  -تیفلیس-از  خط  جیحون، 

ترانز گاز  و  تاپی -نفت  لوله  خط  و  حمایت    ١قفقاز 
با وجود اینکه انتقال    .)Raimondi, 2019:17(کند  می

انرژی از آسیای مرکزی به آمریکا دشوار است، این  
ارزان  چین  برای  کوتاه انتقال  و  منبع  ترین  ترین 

 ,Lonela Pop(باشد  هیدروکربن آسیای مرکزی می 
2010:24(.   
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 آسیای مرکزی موقعیت گذرگاهی 
منافع  همان  اشتراک  به  مربوط  بخش  در  که  طور 

ظرفیت   در  آمریکا  اینکه  وجود  با  شد،  اشاره 
منافع  امنیت چین  جاده  و  کمربند  طرح  سازی 

طرف دیگر با این کشور  مشترکی با چین دارد، اما در  
را   منافع  تضاد  این  است.  نیز  منافع  تضاد  دارای 

های متفاوت و عدم همکاری هر دو  توان از طرح می
جمهور اسبق  طرف در منطقه متوجه شد. مثالً رئیس 

ابتکار  اجرای  از طریق  اوباما،  در  آمریکا،  های متعدد 
آسیای مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی و تالش برای  

س اقیانوس  رمایه افزایش  و  هند  سرزمین  در  گذاری 
داد   نشان  واکنش  چین  طرح  علیه  عمالً  آرام، 

)Kliman, 2017(.  جمهور سابق آمریکا، ترامپ  رئیس
سال   در  «شرکت    ۲۰۱۹نیز  گسترش  تصویب  با 

کشور»سرمایه از  خارج  خصوصی  یک  ١گذاری  در 
  ،٢المللی»ی مالی بین آژانس جدید و «شرکت توسعه

ی چین  ا برای مقابله با طرح کمربند و جاده اقداماتی ر 
   .)Silk Road Briefing, 2019(انجام داد 

 تجارت خارجی  ٤٫٢٫١
ی تجارت در آسیای مرکزی نیز  آمریکا و چین در حوزه 

های جدید کاال  با یکدیگر رقابت دارند. گشودن بازار
ها  و خدمات در منطقه، از جمله منافع اقتصادی آن 

 .Lum, et(گیرد  اهم قرار می باشد که در تناقض بمی
al, 2020:82; Tang, 2016:5  .(  ایاالت متحده تا سال

های مستقیم را  میلیارد دالر کمک   ۹بیشتر از    ۲۰۲۰
سازی تجارت خارجی با منطقه و در  در راستای زمینه

و   صلح  از  غیره  و  اقتصادی  رشد  از  حمایت  جهت 
و   اقتصادی  رشد  و  دموکراتیک  اصالحات  امنیت، 

نیازهمچنا تأمین  کرده  ن  فراهم  بشردوستانه  های 
نهاد  متحده،  ایاالت  همچنین  بین بود.  المللی  های 

میلیارد دالر شامل    ۵۰مالی را در تأمین اعتبار بیش از  
های فنی به این منطقه ترغیب کرده و  ها و کمک وام

میلیارد    ۳۱بخش خصوصی ایاالت متحده نیز بیش از  
گذاری کرده  ه سرمایهدالر را در مشاغل تجاری منطق

 ).  U. S. Department of State, 2020( بود 

و   افزایش  منظور  به  متحده  ایاالت  همچنین 
گذاری بین  های تجاری و سرمایه سازی فرصت متنوع

و   تجارت  «شورای  مرکزی،  آسیای  و  متحده  ایاالت 
مرکزی سرمایه آسیای  و  متحده  ایاالت  را  ٣گذاری   «

طرف   از  کرد.  این  ایجاد  به  کمک  هدف  با  آمریکا 
و  کشور  انسانی  فیزیکی،  ظرفیت  ایجاد  جهت  ها 

برنامه جهانی،  تجارت  در  مشارکت  برای  ی  نهادی 
تجاری»  اجرا شد  نیز طرح   ٤«ایجاد ظرفیت  و  ریزی 

)Lum, et. al, 2020:83-84(    سال در  برنامه  این 
حدود    ۲۰۲۰ مرکزی    ۲۹در  آسیای  به  دالر  میلیارد 

نشان داده    ۴ها، در جدول  این کمک بود (  کمک کرده 
 شده است).  

 
 (به میلیون دالر)   ٢٠٢٠  تا   ٢٠٠١های  آسیای مرکزی در سال   در سازی تجاری ایاالت متحده  ظرفیت   ٣جدول  

 سازی تجاری های ظرفیتبخش ٢٠٠١ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٦ ٢٠٢٠

 رقابتی، محیط تجاری و حکمرانیسیاست  ۰۳/۴ ٧/ ٨ ٣/٣ ٠/ ٠٠٩ ١/٠
 تجارت مرتبط با کشاورزی  ٧/٠ ٧/٠ ٦/٢ ٠ ٠
 تجارت مرتبط با زیرساخت  ٤/١ ٨/٠ ٦/٢ ٠ ٠

 هاسایر بخش ٩/٢٠ ١٢/ ٥ ٩/٢٠ ٦/٥ ٧/٢٨
 مجموعه  ١/٢٧ ٨/٢١ ٤/٢٩ ٦/٥ ٧/٢٨

 
1 Overseas Private Investment Corporation 
2 International Development Finance Corporation 

3 The U.S.-Central Asia Council on Trade and 
Investment  
4 Trade Capacity Building 
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 ) ۲۰۲۰ -۲۰۰۱رقابت چین و آمریکا در آسیای مرکزی و پیامد آن بر روند صلح افغانستان (. عطار سعید  واحدی، هللا  روح

Source: U. S. Agency for International Development. Trade Capacity Building Database, at: 
 https://tcb. usaid.gov/ 

 

درآوردن   انحصار  به  برای  چین  تالش  به  توجه  با 
های آسیای مرکزی، منافع این کشور با تجارت و  بازار

سازی تجارت آمریکا در آسیای مرکزی در تضاد  زمینه
می  با  واقع  که  است  توانسته  چین  گردد. 

تجار سیاست خود،  تجاری  خوب  آسیای  های  با  ت 

  ۲۰۱۵ای که از سال  مرکزی را افزایش دهد. به گونه
درصد رشد صادرات چین به آسیای مرکزی    ۲۰۲۰الی

درصد    ۴۱درصد و واردات آن در حدود    ۲۰بیشتر از  
 ).  ۴بود (جدول  

 
 ٢٠١٥- ٢٠٢٠واردات و صادرات چین با آسیای مرکزی از    ٤جدول  

 تجارت کاال (به میلیون دالر) 

 سال  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠
 واردات چین  ١٥٠٥٥ ١٢٠٧٧ ١٤٥٥٩ ١٩١٠٤ ٢٠٢٧٦ ٢١٢٨٩
 سال  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

 صادرات چین  ١٧٥٦٢ ١٧٩٦٧ ٢١٣١٩ ٢٢٥٥٩ ٢٦٢٠٧ ٢١١٦٧
) https://comtrade. un.org/data/Source: UN Comtrade Database ( 

 
 گذاریسرمایه

حوزه  به  نگاهی  سرمایهبا  دو  گذاریهای  این  های 
شود. ایاالت  می ها مشخص  کشور، منافع متفاوت آن 

بر   بیشتری  تأکید  چین،  به  نسبت  متحده 
کمسیستم تأکید  و  توسعهسازی  بر  ی  تری 

مخابرات،  زیرساخت  ساخت  شامل  فیزیکی  های 
ها و  ها، جاده های برق و آب، بنادر، فرودگاه سیستم

منطقه در  صنعتی  داشته  مناطق  مرکزی  آسیای  ی 
چین  در مقابل،    .)Lum, et. al, 2020:83-84(است  

زمینهسرمایه در  را  خود  و  گذاری  هیدروکربنی  های 
پروژه  لوله،  بزرگ خطوط  احداث  آهن، های  راه  و  راه 

پروژه  و  معدن  منطقه عملیات  در  آبی  برق  های 
 ).  Tang, 2016:7متمرکز کرده است (

 های خارجی در بخش کمک هاتعارض 
های بزرگ در  های خارجی قدرتیکی از اهداف کمک 

باشد که  ، افزایش و تقویت نفوذ می مناطق مختلف
آمریکا در آسیای مرکزی   از طرف چین و  این هدف 

 
1 United States Agency for International 
Development  

به طور  ).  Laruelle, 2018:21(  نیز دنبال شده است 
در اروپا، چین    ۱۹-گیری کووید مثال، با افزایش همه

های کمکی به این منطقه  تجهیزات پزشکی و بسته 
آسیای   در  بود.  نفوذ  افزایش  آن  هدف  که  فرستاد 

کمک  زمینه  این  در  کشور  دو  هر  نیز  های  مرکزی 
میلیون    ۲۷۴ی  زیادی انجام دادند. آمریکا یک بسته 

های آسیای  کشور که شامل کشور   ۵۹دالری را برای  
می  نیز  برای  مرکزی  متحده  ایاالت  «آژانس  و  شود 

دالر کمک را در    میلیون  ۸نیز    ١المللی»ی بین توسعه
قزاقستان  ۱۹- کووید  یزمینه ازبکستان    به  و 

داد های  کمک ).  Maracchione, 2020(  اختصاص 
بسیاری از این قبیل از طرف آمریکا و چین در آسیای  

آن  جزئیات  ذکر  که  است  گرفته  صورت  ها  مرکزی 
کمک  نوع  این  بود.  خواهد  دلیل  طوالنی  به  ها، 

اند، همه در تعارض با منافع  اهدافی که دنبال کرده 
 .  کشور مقابل قرار داشته است

https://tcb.usaid.gov/
https://comtrade.un.org/data/
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 امنیتی یدر حوزه هاتعارض  ٤٫٢٫٢
وضعیت امنیت در آسیای مرکزی به صورت مستقیم  

تأثیر می  امنیت چین  این  بر  آمریکا  برای  اما  گذارد، 
تهدید   از  همیشه  چین  است.  متفاوت  مسأله 

افراط  منطقهجمعیت  برای  مرکزی  آسیای  در  ی  گرا 
کیانگ» نگران بوده و در مبارزه با  پذیر «سینآسیب

افراط  جدایی تروریسم،  و  منطقهگرایی  در  ی طلبی 
آسیای مرکزی به صورت فعال تالش  سین و  کیانگ 

کرده است. اما آمریکا در کنار انتقاد از چین در مورد  
سین  در  بشر  حقوق  علیه  نقض  مبارزه  به  کیانگ، 

طلبی اهمیت  گرایی و جدایی تروریسم بیشتر از افراط 
 قائل بوده است.  

حال،   این  دهه با  یک  افزایش  در  خاطر  به  اخیر  ی 
قدرت و نفوذ چین در مناطق مختلف، تمرکز آمریکا  
با   مبارزه  و  بوده  چین  با  رقابت  سمت  به  بیشتر 
تروریسم در اولویت دوم آمریکا قرار داشته است.  
در این ارتباط در سند استراتژی دفاع ملی آمریکا در  

دغدغه   ۲۰۱۸سال   «امروزه  که:  شده  اصلی  قید  ی 
بین   استراتژیک  رقابت  متحده،  ایاالت  ملی  امنیت 

 U. S. Department of(دولتی است نه تروریسم  
Defense, 2018:1  .(  دولت امنیتی  رویکرد  باوجود 

استراتژی ضدتروریسم خود را   این دولت نیز ،پترام
گروه  آن  که  بر  بود  کرده  متمرکز  تروریستی  های 

را   آمریکایی  منافع  و  شهروندان  خطر  مستقیمأ  به 
  .)Levitt, 2021:7(انداختند می

 سیاسی یدر حوزه هاتعارض  ٤٫٢٫٣
 (دیپلماسی)

در این بخش ما به افزایش نفوذ سیاسی آمریکا  
هایی که  و چین در آسیای مرکزی تمرکز داریم؛ تالش 

میزان موفقت هر کشور، زیان کشور مقابل را در پی  
داشته است. همچنین بحث خواهیم کرد که در طول  

، آمریکا و چین از طریق روابط  ۲۰۲۰تا    ۲۰۰۱های  سال 
را   این هدف  با آسیای مرکزی  دوجانبه و چندجانبه 

 اند. دنبال کرده 

های آسیای جانبه با کشور تقویت روابط دو
 مرکزی 
 های مقامات سطح باال بازدید

، آمریکا و چین از  ۲۰۲۰تا    ۲۰۰۱های  در تمام سال 
مقامات سطح باال  طریق افزایش مراودات و حضور  

ی خود با  در آسیای مرکزی به تقویت روابط دوجانبه 
پرداختهکشور  منطقه  دیدار های  مثالً  های  اند. 

شامل ترانزیت و    ۲۰۲۰تا    ۲۰۰۱از    مقامات آمریکایی
دسترسی به عملیات پشتیبانی در افغانستان، پایگاه  
نظامی در ازبکستان، پایگاه نظامی در قیرقیزستان،  

های در  های سازمان همکاری شانگ بیانیه   واکنش به 
پایگاه  حضور  منطقه، خصوص  در  آمریکایی  های 

زمینه در  همکاری  مخدر،  مواد  قاچاق  با  ی  مبارزه 
آمریکا+پنج   به  موسوم  گروه  مالقات  افغانستان، 
کشور آسیای مرکزی، نفت، تجارت، حکمرانی خوب  

است  بوده  چین   Lum, et. al, 2020:81, and(  و 
Imamova, 2020  .(  یک به  همه  موضوعات  این 

با منافع چین بوده  اند و این کشور  شکلی در تضاد 
این   در  خود  کشور  مقامات  حضور  مقابل،  در  نیز 

ها را افزایش داده تا موضوعات خود را روی میز  کشور 
کشور تصمیم دو  گیری  این  دهد.  قرار  منطقه  های 

برقراری   به  اقدام  نیز  خود  کنگره  طریق  از  کشور 
نموده  به  ارتباط  نسبت  چین  مورد،  این  در  که  اند 

ملی خلق   یکنگره آمریکا دست باالیی داشته است.  
چین با قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان مذاکرات  

اما از طرف آمریکا فقط چند هیأت  دارد    ی بین پارلمان 
کرده  دیدار  منطقه  از  کنگره   ,Lum, et. al(  انداز 

2020:81-82  .( 

 سیاسی الگوی نظام
آمریکا و چین به منظور افزایش نفوذ خود در منطقه  

ی الگوی خاص نظام  اند تا به پشتوانهدر تالش بوده 
سیاسی خود، قدرت نرم خود را افزایش دهند. آمریکا  
کمونیستی   نظام  از  چین  و  دموکراسی  لیبرال  از 

می  دموکراسی،  حمایت  لیبرال  الگوی  هرچند  کنند. 
ه اما با این حال، در میان  های جهانی داشتجذابیت 
نظام  جمهوری  جذابیت  مرکزی،  آسیای  های 

کارآمدی و  شوروی  رشد  کمونیستی  ایجاد  در  اش 
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اقتصادی باعث نفوذ روزافزون چین نسبت به آمریکا  
است.   شده  منطقه  نصراللهیدر  زمینه  این  و    در 

نظر ۱۳۹۸(   دیگران این  بر  که  )  کودتای  ند  از  «پس 
مرور    ...۱۹۹۱اوت   مشخصبه  که   زمان    شد 

حزب    ، جدید  هایحکومت  خصوصیات  تمام  وارث 
زمینه در  را  مشی  خط  همان  و  بوده   یکمونیست 

می  اعمال  قدرت  و  اقتصاد   د»ننمایسیاست، 
این مسأله، زیربنای    .)۱۱  : ۱۳۹۸(نصراللهی و دیگران،  

ای برای جذابیت داشتن الگوی نظام کمونیست  اولیه
اس کرده  ایجاد  منطقه  در  الگوی  چینی  هرچند  ت؛ 

در   جدی  طرفداران  هم  هنوز  دموکراسی،  لیبرال 
 های منطقه دارد.  جوامع کشور 

های آسیای تقویت روابط چندجانبه با کشور
 مرکزی 

آمریکا در آسیای مرکزی بیشتر از    یروابط چندجانبه 
 ) شمالی  آتالنتیک  پیمان  سازمان  و  ناتوطریق   (

  ی و روابط چندجانبه   ١سازمان امنیت و همکاری اروپا 
همکاری   سازمان  طریق  از  مرکزی  آسیای  با  چین 

برنامه شانگ و  اقتصادی  همکاری   یهای  های 
شده است. در مدت  برقرار    ٢ای آسیای مرکزیمنطقه

- اخیر آمریکا از طریق «شورای مشارکت یورو سال    ۲۰
ی خود را با  تالنتیک» سازمان ناتو روابط چندجانبه آ

است  کشور  کرده  تقویت  مرکزی  آسیای  های 
)NATO, 2021  .( 

های آسیای مرکزی، از اعضای  ی کشور امروزه همه 
یورو  مشارکت  سربازان  -شورای  هستند.  آتالنتیک 

از  جمهوری  بعد  مرکزی  آسیای  در    ۱۹۹۵سال  های 
در ایاالت    ٣ایِ «مشارکت برای صلح» های دوره آموزش

نیرو  و  شرکت  سال  متحده،  از  نیز  آمریکایی  های 
تمرین   ۱۹۹۷ کشور در  مرکزی  های  آسیای  های 

داشته (مشارکت  در  Lum, et. al. 2020:86اند   .(
جمله   از  اروپا  همکاری  و  امنیت  سازمان  ناتو،  کنار 

روا برقراری  دیگر  چندجانبه مراجع  با  بط  آمریکا  ی 
های آسیای  ی کشور باشد که همهآسیای مرکزی می 

 
1 Organization for Security and Co-operation in 
Europe 

 ,OSCE, 2021, Lumمرکزی عضویت آن را دارند ( 
et. al. 2020:86 های آسیای مرکزی  ). عضویت کشور

ها تقویت نفوذ سیاسی آمریکا را به  در این سازمان 
 همراه داشته است.  

به جز    های (کهدر مقابل، سازمان همکاری شانگ 
های آسیای مرکزی عضو آن  ترکمنستان، تمام کشور 

) به  SCO, 2021هستند)  تا  کرده  کمک  چین  به   (
های خود را به آسیای  ها نیرو درخواست یکی از دولت 

نشان   را  چین  نفوذ  مسأله  این  و  بفرستد  مرکزی 
های امنیتی، چین از طریق  دهد. عالوه بر همکاری می

بزرگ پتانسیل  بر  سازمان  تجاری    این  و  اقتصادی 
منطقه می همکاری  تأکید  نیز  سازمان  ای  کند. 
شانگ  سازمان  همکاری  از  الگوی  عنوان  به  های 

برای چین  آینده آمریکا  اتحاد  علیه سیستم  آسیا  ی 
(می همچنین  Lum, et. al. 2020:89باشد  چین   .(

تمام کشور را  توانسته مشارکت  آسیای مرکزی  های 
اقدر «برنامه همکاری  آسیای  تصادی منطقههای  ای 

  ۲۰۲۰تا    ۲۰۰۱مرکزی» جلب کند. این برنامه از سال  
میزان   مرکزی    ۳۹/ ۳۴به  آسیای  در  دالر  میلیارد 

) که به صورت  CAREC, 2021گذاری کرده (سرمایه
کند تا به چین  های منطقه را ترغیب می بالقوه، کشور 

 تر شوند.  نزدیک 

  یحوزه های چین و آمریکا درتعارض  ٤٫٢٫٤
 فرهنگی
ویژگی  از  که    متمایز  های فرهنگ  است  ملت  یک 

فعالیت روش شامل  افراد،  ذهنی  تفکر،  های  های 
ترجیحاتِ ارزش و  است   ها   ,.Li, et. al(  عمل 

گیری فرهنگی یا معیار اندازه  ی). فاصله2021:1034
تجارت خارجی و    یها، بر توسعهتفاوت میان فرهنگ 

کشور  میان  روابط  تأثیرگذسایر  ً ها  مثال است.  در    ار 
خارجی  یتوسعه  یزمینه کاهش    ،تجارت  برای 
دهی، هماهنگی و سازگاری تجارت  های سازمان هزینه

شرکت بین ً الملل،  معموال کشور   ها  با  و  همکاری  ها 
می  انتخاب  را  فرهنگ مناطقی  دارای  که  های  کنند 

2 Central Asia Regional Economic Cooperation 
Program 
3 Partnership for Peace 
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مشابه  روان   هایویژگی مشابه،   نهادی  و  شناختی 
 .Li, etمربوطه) هستند ( کشور مادر (کشور شرکت

al., 2021:1034  .( کشور محدود  آسیای  دانش  های 
ی چینی و آمریکایی، زبان  مرکزی از فرهنگ و جامعه 

تفاوت منطقه  و  این  با  آمریکا  و  چین  مذهبی  های 
روحیه می جمهوری تواند  این  مردم  عمومی  را ی  ها 

سرمایه  مثالً  دهد.  قرار  تأثیر  و  گذاریتحت  ها 
در  اعتبارات   شبهه  باعث  متعددی  موارد  در  چین 

جوامع محلی آسیای مرکزی گردیده و اعتراضات مردم  
  دریافت   ازای  در  چین  آسیای مرکزی را مبنی بر اینکه

زمین  های وام   تصاحب   را  طبیعی   منابع  یا  خود، 
). بدین  Aliyev, 2019کند به همراه داشته است (می

قدرت نرم را  ی  منظور، پکن و واشنگتن چندین پروژه 
مرکزی   آسیای  در  خود  جهانی  تصویر  بهبود  برای 

برنامهراه میان  در  کردند.  دو  اندازی  متعدد  های 
برنامه  دو  مؤسسات  کشور،  و  آمریکا  صلح  سپاه  ی 

های اصلی قدرت نرم این دو  کنفوسیوس چین ابزار 
 ,Lum(دهند  کشور در آسیای مرکزی را تشکیل می 

et. al., 2020(.  اینکه ترویج و گسترش    با توجه به
فرهنگ آمریکایی در منطقه، منافع چین و گسترش  
قرار   تأثیر  تحت  را  آمریکا  منافع  نیز  چینی  فرهنگ 

های مورد تعارض دو  دهد، این حوزه از جمله حوزهمی
 آید.  کشور به حساب می 

ها و پیامد اشتراک ٥
های منافع چین و تعارض

آمریکا بر روند صلح 
 افغانستان

های آسیای مرکزی به دلیل وجود  ان و کشور افغانست
شباهت   ،جغرافیا و تاریخ طوالنی مشترک با یکدیگر

روابط    ،طور خالصههدارند. ب  بسیاری با هم  و نزدیکی
در   مرکزی  آسیای  و  تاریخ    یزمینه  ۴افغانستان 

امنیتی روابط  امنیتی-مشترک،  روابط  - سیاسی، 
به    . ستقرار داشته اهای اقتصادی  نظامی و همکاری 

جنگ اتحاد شوروی و افغانستان تأثیر  عنوان مثال،  
  ، در این میانداشت. بر جوامع آسیای مرکزی  زیادی  

تاجیکستان بیشترین تأثیر را پذیرفت. ازبکستان نیز  
موج کوچکی   ،های داخلی افغانستاندر جریان جنگ 

متحمل  از پناهندگان را که بیشتر از قوم ازبک بودند  
ها  ز به دلیل حضور اقلیت ترکمن ترکمنستان نی  .شد

با افغانستان  در افغانستان دارای پیوند  های نزدیک 
سال    .است در  موقت  دولت  تشکیل  از    ۲۰۰۱بعد 

نشست   چندین  مرکزی  آسیای  دولت  پنج  تمام 
را  بین باثبات  و  امن  افغانستان  برای  برگزار  المللی 

).  ۴۰۴-۴۰۳:  ۱۳۹۷(فاطمی نژاد و محمدزاده،  کردند  
به بر    این  افغانستان  تحوالت  تأثیرگذاری  معنای 

می  افغانستان  بر  منطقه  برعکس  و  باشد.  منطقه 
پیامد اشتراکبنابراین،  که  تعارض هایی  و  های  ها 

بر   دارد،  مرکزی  آسیای  در  آمریکا  و  چین  منافع 
 وضعیت افغانستان نیز تأثیرگذار بوده است.  

منافع چین و آمریکا   پیامد اشتراک ٥٫١
 افغانستانبر روند صلح 

  به   مرکزی   آسیای  یطور که اشاره شد، منطقههمان 
  ذخایر   بودن  دارا  و  ژئواستراتژیک  موقعیت  دلیل
  برخوردار  خاصی اهمیت از چین و آمریکا برای انرژی
  با   شوروی   جماهیر   اتحاد   فروپاشی   از   پس   و   است

بر این اساس،    . است  بوده  مواجه  هاقدرت   این  رقابت
  عنوان   به  آمریکا  و  چین  گذشته  یدهه   دو  طی

  اند کرده   تالش   منطقه  این  تحوالت   در  عمده   بازیگران 
اتحاد   خاص   اهداف  و  منافع   دلیل  به   که ها،  خود، 

  اینکه   یا   کنند  ایجاد  جدیدی  هایسازمان  و   هاائتالف
  ملحق   خود   خاص   هایتشکل  به  را  سو هم  هایکشور 

).  ۷۴  :۱۳۹۴آباد،  دولت   صالحی  و  نیاحمیدی (نمایند  
  در   شاناهداف   به  رسیدن  به منظور  کشور   دو   این  اما

  که   دارند  نیز  همکاری  به  نیاز  مرکزی  آسیای
 باشد. می  هاآن مشترک منافع  دهندهنشان 

  جهان، موجب   حساس  مناطق  در   موجود  منابع  کنترل 
به    گرددمی   هاکشور   برای  جهانی  قدرت  کسب و 

  به بعد یعنی پس   ۱۹۹۲  سال   در  همین دلیل، آمریکا
  تسلط   از   جلوگیری  منظور  به  شوروی  فروپاشی  زا

استراتژی  هایقدرت منابع،  بر    را  جدیدی  متخاصم 
کرد و بر طبق این استراتژی، رقابت همراه با    ترسیم

گرفت قرار  اولویت  در  دلیل،    .همکاری،  همین  به 
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  و   کرد  معرفی  آینده  کشور  را  چین  کشور  کلینتون
  عالیق  از را پذیرمسؤولیت البته  و باثبات  چین ظهور
سپتامبر،   ۱۱  حوادث  از  بعد  . برشمرد  متحده   ایاالت
  تمرکز   .یافت  نیز گسترش  چین  و  آمریکا  میان  روابط

  و   تروریسم  مانند   مسائلی  بر  آمریکایی  گیرانتصمیم
  مشترک   هایخطر  یدهندهنشان   ایهسته  تکثیر
باشد  می   چین  مثل  بزرگ  هایقدرت  و   آمریکا   برای

  که )  ۷۷-۷۶  :۱۳۹۲میرکوشش،    و   زادهجمعه  امام(
  مرکزی   آسیای  یمنطقه  در   را  هاآن   مشترک   منافع
تأثیرگذاری تحوالت یک    .دهدمی   نشان  به  توجه  با 

های  ی امنیتی بر سایر کشور کشور در یک مجموعه 
آسیای   در  آمریکا  و  چین  همکاری  و  مجموعه  آن 

داشته، در ظاهر  مرکزی که برای منطقه نتایج خوبی  
 های تقویت روند صلح افغانستان باز بوده است.  راه

و   افغانستان در منطقه  ادغام  آمریکا به منظور 
های مختلف چون جاده ابریشم  تجارت جهانی، طرح 

ریزی کرد اما طرح ابتکار کمربند و  جدید و غیره را پی 
می  دنبال  را  یادشده  هدف  نیز  چین  که  جاده  کند 

گردیده  باعث   آمریکا  و  چین  منافع  شدن  نزدیک 
است. طرح ابتکار کمربند و جاده در بخش امنیتی  

تالش  و  کرده  نزدیک  چین  با  را  در  هایآمریکا  شان 
راستای آوردن طالبان در پای میز مذاکرات را بیشتر 

های خارجی چین و آمریکا در  کرد. در عین حال کمک 
قدرت باعث  امنیت،  کشور بخش    های مندشدن 

شان  آسیای مرکزی و جلوگیری از پیوستن شهروندان 
تروریستی منطقهدر گروه  به همین  های  ای گردید. 

گروه  منطقهدلیل  تروریستی  مرکزی  های  آسیای  ی 
مستقر در افغانستان ضعیف باقی ماندند. در سال  

های شورشی و  که در کنار طالبان، سایر گروه   ۲۰۱۰
گلبدین، اسالمی  حزب  مانند  تحریک    تروریست 

لشکر   ازبکستان،  اسالمی  جنبش  پاکستان،  طالبان 
گروه  و  نظیر  از  اسالم،  مناطق  دست  این  از  هایی 

به    ۲۰۱۵افغانستان را در دست داشتند، اما از سال  
ها بسیار کاهش پیدا کرد و  بعد، پیشرفت این گروه 

مانده  باقی  فعال  داعش  و  طالبان  گروه  دو  اند تنها 
)Cordesman, 2018  این یشرفت در سایر  پعدم  ) 

ت گروه آنها،  تخریب  صلح  وانایی  روند  در  ها 

سالح   خلع  همچنان  داد.  کاهش  را  افغانستان 
ای منطقه، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی،  هسته

مرزی   امنیت  تأمین  مخدر،  مواد  قاچاق  با  مبارزه 
مشترک  کشور  اهداف  جمله  از  مرکزی  آسیای  های 

تقالل و ثبات منطقه را  چین و آمریکا هستند که اس
 تأمین کرده است.  

منافع حیاتی امنیتی مشترک چین و آمریکا باعث  
های ترویستی  ایجاد سد در مقابل گسترش خشونت 

گروه  آسیای  توسط  در  القاعده  و  داعش  مانند  های 
است   و    .)Rank, 2018(مرکزی شده  القاعده  خطر 

هم  را  چین  مرکزی،  آسیای  در  منافع  داعش  با  سو 
یکا کرد و تضعیف القاعده و تمرکز روی آن، باعث  آمر

شدن طالبان به عنوان یک گروه شورشی نه  شناخته
از   را  طالبان  مشترک،  منافع  این  شد.  تروریستی 

ی میان داعش و طالبان را نیز  القاعده دور و فاصله 
افراطی   افکار برون مرزی  حفظ کرد. بدین معنا که 

قاعده، داعش و طالبان  طالبان را از بین برده و میان ال 
تفکیک به وجود آمد. آمریکا با قایل شدن تفکیک،  
تروریست   یک  عنوان  به  طالبان  با  تا  کرد  تالش 
معامله نکند که شورشی خوانده شدن طالبان برای  
دولت   مواجهه  باعث  مورد  این  بود.  بهتر  نیز  چین 
طالبان   جای  به  شورشی  طالبان  با  افغانستان 

گری کاهش میزان تخریب تروریست گردید و ضمن  
زمینه مهیا  طالبان،  را  االفغانی  بین  مذاکرات  ی 

ساخت. با تضعیف القاعده، طالبان توجه جهان را به  
این گروه   با  به مذاکره  وادار  را  آمریکا  خود جلب و 
کرد. چین نیز از این مذاکرات استقبال نمود. برجسته  

های آمریکا با  شدن طالبان در نهایت باعث نشست 
لبان و چین با طالبان شد و هردو کشور از طالبان  طا

ها همکاری نکنند و اجازه  تعهد گرفتند تا با تروریست 
گروه  تا  برای  ندهند  افغانستان  از  تروریستی  های 

حمله به این دو کشور استفاده کنند. در همین توافق  
آمریکا   که  نیرو پبود  تا  خاک  ذیرفت  از  را  هایش 

 ).  ۲۰۸: ۱۳۹۹ا،  (تمنافغانستان خارج کند 

در منافع امنیتی آمریکا و چین، عالوه بر    اشتراک
تضعیف القاعده و داعش در افغانستان و جلوگیری  

های آسیای مرکزی، سایر  ها به سایر کشور از ورود آن 
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های تروریستی آسیای مرکزی که در افغانستان  گروه
فعالیت داشتند را نیز ضعیف نگه داشت. در کنار  

گ این  به  روه تضعیف  نیز  حکمتیاز  گلبدین  ها، 
ی صلح پیوست. با توجه به نزدیکی گلبدین  پروسه 

به   چین  نزدیکی  و  ایران  و  پاکستان  به  حکمتیار 
این   میان  در  مشترک  منفعت  ایران،  و  پاکستان 

گلبدین  کشور  تا  بود  آمده  وجود  به  آمریکا  و  ها 
ی ناامنی منطقه  های بلقوه حکمتیار که یکی از تهدید 

و روند صلح افغانستان بود را وادار به مذاکره کند.  
در اثر این مذاکرات، حزب گلبدین حکمتیار در سال  

 به دولت جمهوری اسالمی افغانستان پیوست.    ۲۰۱۶

حاضر شدن رهبر قبلی طالبان، مال برادر، به میز  
پیامد  از  یکی  نیز  اشتراک  مذاکره  و  همکاری  های 

آمریکا  اما  منافع  بوده  چین  پی  دوره   و  در  پی  های 
همین و  دوحه  در  طالبان  با  آمریکا  طور    مذاکرات 

االفغانیگو وگفت بین  های  اندازچشم   همواره  ،های 
ی برای موفقیت در تحقق صلح در این کشور  مبهم

  .)Imran, 2019:55(داشته است 

پیامد تعارض منافع چین و آمریکا   ٥٫٢
 بر روند صلح افغانستان

هایی را برای روند  شتراک منافع دو کشور، راهاگرچه ا
ها در کنار  صلح افغانستان گشود اما تضاد منافع آن 

نتیجه نمودن روند صلح افغانستان، به پیچیدگی  بی 
های منافع چین و آمریکا در آسیای  آن افزود. تعارض 

ها و در نهایت به وجود آمدن  مرکزی باعث رقابت آن 
های  ی از دو کشور یا گروه های مختلف به نفع یک گروه

ها در آسیای مرکزی شد.  افراطی مخالف هردوی آن 
به  گروه متمایل  بیشتر  آمریکا  و  چین  مخالف  های 
های تروریستی مانند جنبش اسالمی ترکستان  گروه

شرقی، جنبش اسالمی ازبکستان، طالبان، داعش و  
غیره گردیدند که در داخل افغانستان فعالیت دارند.  

ا  کمک باوجود  اعطای  برخی  ینکه  و  خارجی  های 
های مخالف  گروه یوستن  پها باعث کُند شدن  اشتراک

گروه  به  مرکزی  اما  آسیای  شد،  تروریستی  های 
های اقتصادی، امنیتی، ها در بخش تعارض منافع آن

گروه  این  تقویت  باعث  فرهنگی  و  به  سیاسی  ها 

خصوص طالبان و در نهایت پیچیده شدن روند صلح  
 ان گردید.  افغانست

بعد از ایجاد دولت جدید در افغانستان در سال  
، چین نگران حضور آمریکا در افغانستان بود و  ۲۰۰۱

برخالف منافع   و  آمریکا  را تحت نفوذ  دولت جدید 
دید. این مسأله باعث کاهش توجه چین به  خود می 

افزایش توجه به طالبان   و  افغانستان  دولت جدید 
زیران امور خارجه  وک شورای  مشتر   یبیانیهشد. مثالً  

شانگ  همکاری  کشور سازمان  دخالت  از  و  های  ها 
را  سازمان خود  منفی  دید  و  کرده  یاد  مختلف  های 

) کردند  بیان  افغانستان  دولت  به   ,Imranنسبت 
که طالبان قدرت زیادی    ۲۰۱۰قبل از سال  ).  2019:58

آن  با  آمریکا  نمی نداشت،  مذاکره  وارد  اما  ها  شد 
های بعد، ضمن ترغیب  ن طالبان در سال قدرت گرفت

خواسته مذاکره،  به  از  آمریکا  نیز  را  گروه  این  های 
 دولت افغانستان بیشتر کرد. 

متنوع  دولت  خواهان  که  مرکزی  آسیای  های 
با   هستند،  خود  طبیعی  منابع  فروش  بازار  ساختن 

بندی  رقابت چین و آمریکا در حدودی به سوی بلوک 
این  رفتهای  منطقه حاضر  حال  در  البته  اند. 

اما  بلوک  نشده  مشخص  واضح  صورت  به  بندی 
را   آن  ظرفیت  قزاقستان  و  ترکمنستان  ازبکستان، 
دارند که هر کدام به فکر کنترل منطقه باشند و در  

شان از چین و آمریکا کمک بگیرند. اسکاکاوا،  رقابت 
) کاکینووا  و  می ۲۰۱۸سیرسمبایف  نویسند:  ) 

های آسیای مرکزی به دالیل مختلف به  «...جمهوری 
) یکدیگر جدا شدند»  از   .Iskakova, et. alتدریج 

های انتقال انرژی وجود  ). در منطقه مسیر2018:153
های  دارد که چین و آمریکا در تقابل با هم از مسیر

هم  می غیر  حمایت  خارجی،  سو  تجارت  کنند. 
ز  های خارجی این دو کشور نیگذاری و کمک سرمایه

های آسیای مرکزی را به سمت یکی از  هرکدام کشور 
این دو بلوک بزرگ متمایل ساخت. عدم همکاری این  

کشور تروریست زمینه  دو  رشد  گروه ی  و  های  ها 
های آسیای مرکزی را ایجاد کرد که در  مخالف دولت 

گروه سایر  و  طالبان  در  نهایت  تروریستی  های 
آن  از  توانستند  ببافغانستان  بهره  این  ها  و  رند 
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افغانستان   صلح  روند  پیچیدگی  به  نیز  حقیقت 
 افزود.  

سوی   از  مرکزی  آسیای  در  هند  نقش  افزایش 
در   پاکستان  و  چین  حساسیت  باعث  نیز  آمریکا 

حساسیت  این  است.  گردیده  باعث  منطقه  ها 
نزدیکی چین از طریق پاکستان با طالبان گردیده و  

روحیه را  گروه  بخشید. همچنان این  جدید  چین    ی 
حمایت   که  کرده  متهم  را  خارجی  نظامی  حضور 

یانگ  القاعده از جنبش اسالمی ترکستان در سینک 
).  Imran, 2019:65-66( ناشی از این حضور است  

مدت آمریکا باعث افزایش تضاد  این حضور طوالنی 
های منطقه با منافع آمریکا و  منافع تعدادی از کشور 

های منطقه ر ی روابط تعدادی از کشو کاهش گسترده 
های مهم منطقه مثل هند و پاکستان شد.  با کشور 

ها  های این کشور این مسأله باعث افزایش فعالیت
شان در افغانستان گردید. به  در جهت تقویت نفوذ 

گران افغانستان، اجماع  همین دلیل بسیاری از تحلیل 
افغانستان  منطقه صلح  مهم  شروط  از  یکی  را  ای 
 اند.  دانسته 

ها، ارتباطات  سابقه، فرصت ارتباطات بی  در زمان
ها، متقابل و مهاجرت، خطرات صلح نیز در نابرابری 

پذیر و نیز  های آسیب تعصب و به حاشیه راندن گروه
فرهنگ گرفتن  نادیده  و  با  رد  همراه  دیگر،  های 

باور سنت آن ها،  تاریخ  و  است  ها  نهفته  ها 
)UNESCO, 2013:2یای  ). بنابراین، فرهنگ بومی آس

مرکزی در اثر ترویج فرهنگ آمریکایی و چینی نادیده  
شد و منطقه را به یکی از دو طرف متمایل  گرفته می

زمان با این که فرهنگ روسیه نیز در  ساخت هم می
پیوند   دلیل  به  پیامد  این  داشت.  وجود  منطقه 
وضعیت   بر  دارد،  منطقه  با  افغانستان  که  امنیتی 

ه است. در این شرایط،  افغانستان نیز تأثیرگذار بود
های درگیر در روند صلح افغانستان که  منازعات طرف

ریشه  پیچیده  دارای  بیشتر  هستند،  فرهنگی  های 
از   ناشی  مشکالت  کنار  در  که  معنا  بدین  شد؛ 

سایر طرف تفاوت و  طالبان  فرهنگی  روند  های  های 
فرهنگ   ترویج  از  ناشی  مشکالت  افغانستان،  صلح 

ی برای روند صلح افغانستان  بیگانه در آسیای مرکز

چالش  می  مهم   یک  دارای  محسوب  طالبان  شد. 
فرهنگ   لحاظ  از  که  است  افراطی  اسالمی  هویت 
اکثریت   دلیل  به  هستند.  متفاوت  نیز  قومیتی 

گروه  پشتون  این  در  نیز  پشتون  مردم  فرهنگ  ها، 
  . ه استبرای تحقق صلح شد  مانعی  تبدیل بهبیشتر  

متقا درک  فرهنگی  تفاوت  زمینهاین  و  توافق    یبل 
ها را کاهش داد. آمریکا و چین که هردو  میان افغان

ترویج   با  هستند،  متفاوت  زبان  و  فرهنگ  دارای 
شان در آسیای مرکزی، در کنار فرهنگ بومی  فرهنگ

این   در  کمونیسم  ایدئولوژی  اثرات  و  منطقه  خود 
در این منطقه    افزایش تفرق فرهنگیمنطقه، باعث 

های مؤسسات آمریکایی و چینی در  فعالیت  .اندشده
تعداد  توسط  مرکزی  منطقه   مردماز    یآسیای  این 
رد    دیگر از مردم منطقهپذیرفته شده و توسط برخی  

های  بخشی از مردم کشور به همین دلیل    .شده است
های فرهنگی رنج  گرفتن این تفرقمنطقه که از شدت

داعش بردند،  می گروه  طالبان  به  ب  و    ی هایگرو   هیا 
جنبش   و  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش  مثل 

ازبکستان   این    .پیوستنداسالمی  گرفتن  قوت 
ها در آسیای  های تروریستی و افزایش مخالفت گروه

پیامد  دارای  نیز  منفی  مرکزی  افغانستان  های  برای 
است   لطفی،  بوده  و  و    ۱- ۲  :۱۳۹۵(کاظمی، صادی 

Bureau of Counterterrorism, 2020  .(ور  ضح
جمهوری  صفوف  شهروندان  در  مرکزی  آسیای  های 

بخشی از تأثیرات منفی چنین روندی است.    ،طالبان
روزنامه  قیومزاد،  این  عبدالقیوم  در  تاجیکستان  نگار 

طالبان   گروه  در  «اینکه  است:  نگاشته  چنین  مورد 
کشور   ،افغانستان جمله  اتباع  از  خارجی  های 

پاک قرقیزستان،  ازبکستان،  ستان،  تاجیکستان، 
های  های روسیه و اعراب کشور های چین، چچن ایغور 

تازه دارند، حرف  از همه  مختلف حضور  نیست.  ای 
نیرو آن عبارت  با  می ها  یاد  خارجی  »  دشوهای 

نیرو ).  ۱۳۹۹زاد،  (قیوم از  این  بخشی  خارجی،  های 
 اند. ی سربازان طالبان در میدان جنگ بوده بدنه

 گیرینتیجه ٦
منطقه مانند   در  مهم  تحوالت  از  آسیا، بسیاری  ی 

مجموعه  آمدن  وجود  به  باعث  شوروی  ی فروپاشی 
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از   یکی  و  شده  مرکزی  آسیای  در  متفاوتی  امنیتی 
زمان آمریکا و چین به  ترین دالیل آن، توجه هممهم

ها  این منطقه بوده است. اگرچه استقالل این کشور 
با اما  بود  اهمیت  دارای  و چین  آمریکا  حضور    برای 

و قدرت گرفتن چین،    ۲۰۰۱آمریکا در منطقه بعد از  
تر شده های رقابتی این دو کشور نیز مشخص حوزه

حوزه  که  دادیم  نشان  نوشتار  این  در  های  است. 
مهم  از  فرهنگی  و  سیاسی  امنیتی،  ترین  اقتصادی، 

های رقابتی این دو قدرت بزرگ جهانی محسوب  حوزه
 شوند.  می

نابع و ذخایر فراوان نفت و  ی اقتصاد، مدر حوزه
ارزش   و  ارتباطی  گذرگاهی،  موقعیت  خزر،  گاز 
تولید   کنترل  دریای سیاه،  و  دریای خزر  استراتژیک 
منابع و خطوط لوله انرژی و تجارت، مورد توجه هردو  

ی امنیتی نیز خلع سالح  کشور بوده است. در حوزه 
افراط هسته تروریسم،  جدایی ای،  طلبی،  گرایی، 

دو   این  منافع  مرزی،  امنیت  و  مخدر  مواد  قاچاق 
ی سیاسی، برقراری  کنند. در حوزهکشور را تعریف می 

روابط دوجانبه و چندجانبه به منظور افزایش نفوذ  
باشد و  شان شایان ذکر می و حفاظت از سایر منافع 

از جمله  در حوزه زبان  و  ترویج فرهنگ  ی فرهنگی، 
شود. منافع این دو  منافع این دو کشور شناخته می

می  مشخص  حوزه  چهار  در  که  در  کشور  گردد، 
با  هایی باهم مشترک می جا گردند و در مواردی نیز 

 گیرند.  هم در تعارض قرار می 

که   سرد  جنگ  دوران  تحوالت  از  بسیاری  مانند 
ها دو قدرت بزرگ  بخش مهمی از آن، حاصل رقابت 

آمریکا بود، در دو ده ی ه آن دوران یعنی شوروی و 
ها میان چین و  ها و تعارضاخیر نیز سرریز اشتراک

های  توان در بسیاری از مناطق و پرونده آمریکا را می 
بین  مسأله مختلف  کرد.  مشاهده  ملی  و  ی  المللی 

پرونده  این  از  یکی  افغانستان  است.  صلح  بوده  ها 
از تنش  اختالف جدا  و  افغانستان  ها  های داخلی در 

بی  افزایش  به  شده،    ثباتی که  منجر  کشور  این  در 
بین  قدرتمحیط  رقابت  و  مثل  المللی  بزرگی  های 

منطقه در  آمریکا  و  باعث  چین  مرکزی  آسیای  ی 
ترشدن روند صلح و شکست در این منطقه پیچیده 

به  نوشتار  و  است.  شده  افغانستان  در  خصوص 
تعارض که  داد  نشان  عدم  حاضر  و  منافع  های 

منطقه، در  آمریکا  و  چین  را زمینه  همکاری  الزم  ی 
های متمایل به طالبان ایجاد کرد و  برای تقویت گروه 

شرایطی را به وجود آورد که به برقراری روابط بیشتر  
کشور  با  بهطالبان  مختلف،  طریق  های  از  خصوص 

ی نمایندگی سیاسی طالبان در قطر منجر شد. همه 
تسلط  این  و  قبلی  نظام  سقوط  به  نهایت  در  ها، 

ر افغانستان منتهی شد. اگرچه امروزه  مجدد طالبان ب
قدرت  افغانستان  گروه  در  طالبان  مقابل  در  مندی 

های زیادی وجود دارد که  شود، اما نارضایتی دیده نمی 
می  باعث  از  احتماالً  بیش  چین  آینده،  در  تا  شود 

این   افغانستان شود.  فرآیند صلح در  درگیر  آمریکا، 
با را  از    مسأله، دستگاه سیاست خارجی چین  یکی 

دهه پیچیده  طی  در  خود  مسائل  اخیر  ترین  های 
 مواجه خواهد کرد.  

 
 منابع و مأخذ
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