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 رویارویی چین و امریکا در تایوان و آیندۀ نظم جهانی

 مقدمه

یابیم که این جزیره وضعیت سیاسی و رسنوشت بسیار پیچیده و پر فراز و با نیم نگاه تاریخی بر مسئلۀ تایوان درمی
 حدود نیم قرن امپراتوری چین از جاپان در اواخر قرن نوزدهم، این جزیرهبعد از شــکســت داشــ ه اســت   ینشــی 

ی پدر  ۱۹۴۹تایوان در ســــال کنونی بحران در کنرتول جاپان بود  اما  تا پایان جنگ جهانی دوم (۱۸۹۵-۱۹۴۵)
ها پیروز میدان شـــدند و یســـتها به میان آمد، چون کمونها و کمونیســـتهای داخلی چین میان نشـــنلیســـتجنگ

نیروهای حزب نشنلیست حاکم به جزیرۀ تایوان عقب نشینی کردند  این عقب نشینی س ب شد که چین به دو کشور 
ــلب بر رسزمین ایــلی، و « جمهوری خلق چین» حاکم بر تایوان و جزایر « جمهوری چین»تحت لوای کمونیزم مس

 اش تقسیم شود کوچک وابس ه

سیاری از کشورهای غربی تنها دولت جمهوری چین )نا سوی ب وع چین مش م رسمی تایوان( در اوایل جنگ رسد از 
بود  اما با به  ۱۹۷۱ائم شــورای امنیت تا ســال شــد و یکی از اعیــای مسســا ســازمان ملل و عیــو دشــناخ ه می

شد و ا سازمان ملل به این کشور واگذار  شدن جمهوری خلق چین کرسی چین در  شناخ ه  مریکا به عنوان رسمیت 
روابب خود با تایوان را قطع کرد و ایل چین واحد را پذیرفت  جمهوری خلق  ۱۹۷۹حامی ایلی تایوان نیز در سال 

ــل ــت و ح ی  "چني؛ ای ــ ور تار تايوان قرار داده اس ــرتات ی خود در راد دس چني واحد" را به عنوان مهمرتين اس
در  .را مطرح ترده اســت" دو نظام "یک کشــور و ت تايوانی ایــلبرای نيل به هدف ملی خود و م قاعد تردن مقاما

حال حارض تنها ســـیزده کشـــور تایوان را به عنوان یک کشـــور مســـ قل به رســـمیت شـــناخ ه اند، زیرا چین فشـــار 
به رســمیت  معنایهر اقدام دیگری که به  کند تا از شــناســایی تایوان یادیپلامتیک زیادی به ســایر کشــورها وارد می

  تایوان به عنوان کشور مس قل باشد، خودداری کنند  شناخنت

اما دور تازه  ســـاله دارد؛ ۷۰ یهکوتاه، رویارویی امریکا و چین بر رس تایوان پیشـــین یهدرنظرداشـــت این پیشـــین با
شد که تنش سی پلوسی، رئیا مجلا منایندگان ایاالت م حده امریکا با وجود هشدارهای پکن، ها زمانی آغاز  نان
رئیا  ،وارد تایپه پای خت تایوان شــد  ق ل از این ســ ردر یک ســ ر دیپلوماتیک ( م۲۰۲۲تاریخ دوم اگســت )به 

در موضــوع تایوان با آتش بازی جمهور چین در یک گ  گوی تلی ونی به هم ای امریکایی خود هشــدار داده بود که 
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سی پلوسی بلندترین مقام امریکایی سال  نکند  نان ست که پا از  س ر می ۱۹۹۷ا س ر را به تایوان  کند  چین این 
به دن ال این مانورها،  ۀ تایوان را آغاز کرد کرده و مانورهای نظامی در اطراف جزیر یک اقدام تحریک آمیز تلقی 

 که چین در حال آمادگی برای حمله بر جزیرۀ تایوان است  وزارت دفاع تایوان گ ت

پرداخ ه ها بر رس تایوان، در این مقاله به م احث آتی ن املللی تشدید تنشای و بیبا توجه به اهمیت و تاثیرات منطقه
ماند؟ ی امریکا در کنار تایوان خواهد ی ایلی جدال چین و تایوان در کجاست؟ آیا ایاالت م حده: ریشهشده است

یورت حمله س ان میدای چین به تایوان نظم نوین جهانی فدر  ی ن رقابت یا جزیرهروخواهد ریخت؟ و باآلخره افغان
 مرتوکه در این بازی خواهد بود؟

 

 ی اصلی جدال چین و تایوانریشه

پا از پایان از لحاظ تاریخی و با نگاهی به تاریخ چند قرن گذش ه، جزیرۀ تایوان بخشی از کشور چین بوده است  
ــغال  ــپانیاییاش ــال ها در این جزیره، ها و هالندیاس ایوان را ضــمیمه امپراتوری خود ت ۱۶۸۳امپراتوران منچو در س

ــاجرت کردند و آن را به یکـــی از والیات کشور چین ت دیل منودند  در پی آن، بسیاری از چینی ــایوان مهـ ها بـــه تـ
ـد از شکست چین در جنگ  ـد  هرچند، بع با جاپان، تایوان به یکی از مس عمرات جاپان م دل شد و تا  م۱۸۹۵کردن

ر دیگر بادر کن رانا قاهره  ۱۹۴۳در کنرتول خود داشت؛ ولی با آن هم باآلخره در سـال  پایان جنگ جهانی دوم آنرا
شوند و به این ترتیب در  شغالی به چین برگردانده  سایر مناطق ا شد که تایوان و  جاپان رسام ۱۹۴۵اک وبر  ۲۵قرار 

 تایوان را به حکومت مرکزی جمهوری چین تسلیم کرد 

زمانیکه این جزیره در اشغال جاپان قرار داشت، در چین انقالبی علیه  ۱۹۱۱در سال  از لحاظ تحوالت داخلی چین،
بر رسزمین چین  ۱۹۴۹تا سال  منجر شد و« جمهوری چین»امپراتور این کشور رخ داد که به رسنگونی او و تاسیا 

( ۱۹۴۹به همین ســال )های اخیر جزیرۀ تایوان را نیز در برداشــت  ریشــۀ بحران تایوان حکمرانی کرد که در ســال
یه پا با  گردد  مائو زدونگ، رهرب حزب کمونیســــت چین بر می از ســـوی« جمهوری خلق چین»گذاری همزمان 

شده به جزیره تایوان شک، رهرب دولت رسنگونچیانگ کای ( به رهربیKMT) کومین انگ گرایانها یا ملینشنلیست
را تشکیل دادند  حکومت جمهوری چین و حزب حاکم ملـــــی تا کیـــــد « جمهوری چین»گریخ ند و در آنجا دولت 
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داشــــ ند کــــه مناینــــده واقعــــی رسزمین ایلی چین هس ند و حکومت کمونیس ی جمهوری خلق چین، مشوعیت 
 .ندارد

است  جرنال چیانگ کای شک پا  این قییهتایوان نقش امریکا در چین و  جدالی مسئلۀ اساسی در ریشهیک 
دولت چین ملـی را بـا حامیـت امریکـا تاسـیا کـرد  ۱۹۴۹از شکست در جنگ داخلی و فرار به این جزیره در سال 

ـا موجودیت چین ملی را در مقابل چین کمونیست، تیمین من ـت امریک ود  دولت چین ملی ادعای مالکیت بر و دول
سال  ست گرف ه بود  اما در  سازمان ملل را در د شت و با حامیت آمریکا، کرسی چین در  با  ۱۹۷۱رسارس چین را دا

ــــب خود با کشور بزرن چین تجدید  مسافرت رییا جمهور وقت امریکا )ریچارد نیکسون( به چین، امریکا در روابـ
شــور در ســازمان ملل و اخراا تــــــایوان را فراهم آورد  تایوان رف ه رف ه از حامیت نظر کرد و رشایب عیــویت آن ک

سال  شد تا جایی که در  شیائوپینگ ۱۹۷۹امریکا بی بهره  آمریکا روابب خود را با تایوان قطع کرد و چندی بعد دنگ 
ران سیاسی شدیدی بر رهرب چین اعالم کرد که تایوان بخـــــشی از چـــــین و م علق به این کشور است  ازیرنو، بح

  جامعه تایوان حکم رما شد و هر نوع فعالیت و داد و س د با تایوان به کلی ممنوع گردید

باشــد، چون ان میها میان چین و تایو در حال حارض نیز نقش امریکا در قیــیۀ تایوان عامل اســاســی تشــدید تنش
ــت  ــلی امریکگامن بر این اس ــت حامیت از تایوان از اق ال باالیی که در میان افکار عمومی و دو حزب ای ــیاس ا س

هاســت از او به عنوان من قد های ارشــد حزب دموکرات اســت که مدتبرخوردار اســت و خانم پلوســی نیز از چهره
خارجی  تان نیز اخ الف نظرهایی در مورد ســیاســشــود  در عین حال، در داخل تایو رسســخت رهربی چین یاد می

گراهای ( در سیاست خارجی مایل به امریکا است، در حالیکه ملیDPPکراتیک حاکم )حزب دیمو تایوان وجود دارد  
به همین دلیل معاون این حزب پا از س ر  و به این نظر اند که امریکا با تایوان کمکی نخواهد کرد (KMT) تایوان

  منودرئیا مجلا منایندگان امریکا تصمیم س ر به چین را اتخاذ 
 

 امریکا در کنار تایوان خواهد ماند؟ی ایاالت متحده

که طی « چین واحد»به سیاست اس وار است؛ از سویی « اسرتات ی ابهام»از آغاز در ق ال تایوان بر امریکا سیاست 
ــاخ ار ســیاســی و  ، و از ســویی دیگر شــود پای ند اســتآن تایوان بخشــی از چین محســوب می تاکید دارد که س

 داری این جزیره خودمخ ار ن اید از ســوی پکن تهدید و مورد مداخله قرار گیرد  در دموکراتیک تایوان و نحوه حکوم
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خواند اما روابب دیپلامتیک رســـمی را از می« قوی و غیر رســـمی»عین حال، امریکا اگرچه روابطش با تایوان را 
 برد مجرای چین پیش می

ــال ــالهای اخیر، دونالد ترامپ رئیادر س ــ ق امریکا در س ــلیحاتی  ۲۰۱۷ جمهور اس مجوز فروش یک محموله تس
بزرن به تایوان را یــادر کرد  تنها یک ســال پا از آن، قانونی در امریکا به تصــویب رســید که هدف از آن تقویت 

شی جین پینگ، رئیا شنگنت با تایوان بود   سال روابب وا گیری هشدار داد که برای بازپا ۲۰۱۹جمهور چین در 
تایوان به زور م وسل خواهد شد  او همچنین در واکنش به فروش تسلیحات به تایوان از سوی امریکا به این کشور 

 بپرهیزد « بازی با آتش»هشدار داد که از 

از تایوان در  دفاع نظامی گ ت: کشـــورش برای ۲۰۲۱جمهور کنونی امریکا نیز در ماه اک رب ســـال جو بایدن، رئیا
شت که چین در جدال بر رس تایوان در حال بازی با یورت حمله چین آماده « خطر»گی دارد  او در ادامه اظهار دا

سانی نداشت  یعنی سیاست قدیمی واشنگنت در ق ال تایوان یک« اسرتات ی ابهام»است  این اظهار نظر بایدن با 
ی تایوان م حول نشده و بایدن تاکید کرد که سیاست واشنگنت دربارهس ید پا از این اظهارات جبا وجود این، کاخ

 است 

ـــال پا از این تحوالت، رئیا ـــور نظ ۱۹۷۹جمهور تایوان نیز برای اولین بار از س امیان امریکایی در خاک از حی
ـــخن گ ت  موضـــوع تایوان که برخی ـــاید  کنندت قابل معامله یاد میها از آن تحت عنوان یک کار این جزیره س ش

ــوع را امریکایی ــت و این موض ــد، تایوان خب قرمز چین اس ــده ن اش ــنجیده ش دانند اما همواره از این ها میخیلی س
انــد تــا حیـــور خود در حوزه پــاســـی یــک را توجیــه کننــد و بــه عنوان اســـ  ــاده کردهای بــه گونــهموضـــوع 

ی برخی کشـــورها از جمله جاپان، کره جنوبی و زاتهدید سل هم یک ســـو کنند  در حالی که ا را با خود هماســـرتال
ضوع را به عنوان ها میامریکایی شوند اما همواره این مو دانند و این ظرفیت را هم ندارند که وارد یک جنگ جهانی 

 اند و دارند ی مرکزی در دس ور کار داش هنقطه

رابر روسیه، مسئلۀ چین و تایوان نیز پا از حمله روسیه به اوکراین و حامیت گسرتدۀ امریکا و غرب از اوکراین در ب
چین  است مورد توجه جهانیان قرار گرفت و ح ی بگومگوهایی مطرح شد که پا از حمله روسیه به اوکراین، ممکن

  میان تایوان و اوکراین وجود دارد ییهاها و ت اوتنیز به تایوان حمله کند  این درحالیست که ش اهت

 س ه تقسیم کرد: به سه د توانمی این ش اهت را
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است، اوکراین و روسیه  چنان که میانآن  شکاف قدرت نظامی بسیار زیادی بین تایوان و چین وجود دارد نخست:
 شود  و این شکاف هر سال بیشرت می

هر دو مج ورند به تنهایی با تهدیدات یا حمالت مقابله و نظامی رســـمی ندارند   دم حهر دو تایوان  واوکراین دوم: 
 ند کن

 و دارای حق وتو انداز آنجاییکه روســیه و چین هر دو اعیــای داوی شــورای امنیت ســازمان ملل م حد  سوووم:
 این جدال اع امد کرد   توان به کارکرد میانجیگری سازمان ملل در، منیهس ند

  توان در سه نک ۀ زیر دس ه بندی کرد:های اوکراین و تایوان را هم میدر جانب دیگر، ت اوت

ست: ندارد، اما دارای قانون خایی است، قانونی که نیز تر است و هیچ م حدی وضعیت پیرامون تایوان ناآرام نخ
توامنندســازی »کند تا تجهیزات نظامی را به تایوان ارائه دهد که به منظور ملزم می ۱۹۷۹ایاالت م حده را از ســال 

نون به عنوان نوعی غرامت برای عدم متایل امریکا به این قا«  تایوان برای ح ظ ظرفیت دفاع از خود کافی اســـت
 کند گ نت رصیح اینکه در یورت حمله به تایوان از او "دفاع خواهد کرد" عمل می

در واکنش به جنگ روســـیه و اوکراین، ایاالت م حده در هامن اب دا اعالم کرد که نیروهای خود را در دفاع از  دوم:
رسد، ایاالت م حده سیاست ابهام اسرتات یک را در پیش وق ی نوبت به تایوان می اوکراین مس قر نخواهد کرد  اما

ست،  ست که آیا ایاالت م حده با اقدام نظامی در بحرانی که تایوان را تهدید کرده ا شخص نی ست  هنوز م گرف ه ا
نش حمله د چگونگی واکدهد موضع خود را در مور مداخله خواهد کرد یا خیر؟ از آنجایی که ایاالت م حده ترجیح می

  این به این دلیل اســت که تأمل بیشــرت خواهد منودماجراجویی نظامی  در موردبه تایوان نامشــخص بگذارد، چین 
در عین حال، ابهام ایاالت م حده، تایوان را  حاکامن چین باید اح امل مداخله نظامی آمریکا را در نظر بگیرند 

امی ایاالت م حده را در نظر بگیرد  ایاالت م حده چندین دهه اســـت که مج ور کرده اســـت تا اح امل مداخله نظ
 ی چین و تایوان سیاست چند وجهی خود را ح ظ کرده است  پیرامون قییه

ی جهانی  است، مهمرتین ت اوت میان اوکراین و تایوان این است که اوکراین یک کشور مس قل در منظومه سوم:
دهد که زمان آن فرا رســیده اســت که ایاالت م حده در ها به شــدت نشــان می اوتتایوان اینطور نیســت  این تاما 

کایی ند امری ــــت هرچ حده دورمنای روشـــنی نیس یاالت م  ند  دورمنای ا ید نظر ک جد ها همواره رویکرد خود ت
س  اده کرده مسل ه از سجام داخلی را ح ظ کنند اما در مقطعی از تحوالت بینجنگ ا مللل هس یم که ااند تا ب وانند ان
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نیست و در مورد اوکراین هم این موضوع به اث ات رسید که امریکا تداوم جنگ را مبنظور  مسثر قدیمی یدیگر نسخه
چین نیز مانند روسیه با قدرت برخورد   شکسنت قامت روسیه و چین میخواهد نه به قیمت پیروزی اوکراین و تایوان

 اش مدیریت کند ی دلخواهگونها در اوکراین و تایوان بهکند و امریکا در حدی نیست که جنگ ر می
 

 ی چین به تایوان نظم نوین جهانی فرو خواهد ریخت؟در صورت حمله

ــیه به اوکراین و حاکمیت چین به تایوان اســت به دو عنفــ نافرمانی نظم جهانی  امریکا دو پرونده را که جنگ روس
ـــت  امریکا در دو حوزه ـــ ه بود: ای اینمنطقه –یایی با دو قدرت جهانی ی جغرافم دل کرده اس عدم »گونه عهد بس

سمت رشق اروپا شوی ناتو به  سال « پی سکو، ۱۹۹۰در  ست چین واحد» و با م سال « سیا با پکن  ناتو  ۱۹۷۹در 
ر ه رشقی روســیه کامالت تحت کنرتل ارتش ناتو قرااکنون درواز  های روســیه رســید برخالف تعهد واشــنگنت به دروازه

شیده ولی هنو پرونده دارد  ست  ی دوم نیز تلویحات فرو پا شده ا ست چین واحد را از به طور رسمی اعالم ن سیا مریکا 
میالدی تحت سه اعالمیه رسمی و مشرتک با پکن به رسمیت شناخت و روابب خود را با تایوان قطع  ۱۹۷۹در سال 

ست که جزیره تایوان بخشی یل چین واحد به این معنا یلی چین از قلمرو کرد  ا ست  نزدیکی  ا و حاکمیت پکن ا
بود  از  به خاطر تشــدید شــکاف میان حزب کمونیســت چین و حزب کمونیســت شــوروی ،با پکندر آن زمان مریکا ا

شوروی بر تعهدات خود در ق ال  شی  ست که امریکا پا از فروپا یل چین واحد»همین جا شت پا« ا زد و روابب  پ
گرفت  در مورد اخیر نیز به باور چین ســ ر پلوســی به تایوان تاثیر شــدیدی بر بنیان ســیاســی خود با تایوان را از رس 

، ولی در کل به کندروابب چین و ایاالت م حده داشــ ه و حق حاکمیت و متامیت ارضــی چین را به شــدت نق  می
ن به این باور اند که یار در کوتاه مدت ت دیل شـــود  ناظرارســـد تنش چین و تایوان به یک جنگ متام عنظر منی

جنگ متام عیار در رشایب فعلی ممکن به ن ع چین ن اشــــد و مانورهای اخیر نیز یک مانور داخلی ح ظ آبرو برای 
 اند لوسی و شکست در مامنعت از اجرای آنپ م عادل کردن خشم این کشور از دیدار

به تیوری به قدرت و ســــاخ ار نظام بین لیســــتیایو ربا در نظر گرفنت رویکرد ناملللی و های نظم بینبا توجه  ها 
کسب  هم یاو لیسم تدافعی( یاهای بزرن امری داوی است و این در قالب موازنه قدرت )ررقابت میان قدرت امللل،

های بزرن اساسا رف ار و منافع قدرتاز آنجاییکه  گذارد لیسم تهاجمی( خود را به منایش مییاموقعیت ه مونیک )ر
پاســی یک ماهیت –ورود چین و امریکا به بازی قدرت در آســیا ، بنابراین،ا قابل تعیین و کنرتل نیســ ندتوســب نهاده

ای موجود به رغم فراگیر بودن بعیی های منطقهمنیز ای به سطح بین املللی کشانده و لذا مکابازی را از حالت منطقه
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-د  ثانیا رقابت میان این دو بر اغلب مسائل سیاسیتوانند به حل و فصل رقابت این دو قدرت کمک کنناز آنها، منی
ای بدون در نظر گرفنت مالحظات این دو قدرت به ســـخ ی ای ســـایه افگنده و حل مناقشـــات منطقهامنی ی منطقه

دانند  منظور از رقیب نهادی آن ایاالت م حده و چین یکدیگر را رقی انی نهادی و ساخ اری می قابل حل است  ثالثا
ساخ اری آن  هایین دو دارای نظاماست که ا سیاسی م  اوتی هس ند و منظور از رقیب  ایدئولوژیکی، اق صادی و 

گی اســـت که این دو برای کســـب جایگاه اول قدرت در جهان با هم در رقاب ند  بنابراین حل مســـائل آنها به ســـاده
ه عمال جهان با محوریت چین و امریکا رســـد در آیندامکان پذیر نیســـت  رابعا با توجه به واقعیات فوق، بنظر می

پاسی یک به دو قطب با گ  امن سیاسی و فکری و نیز پیروان فکری و سیاسی جداگانه -بخصوص با مرکزیت آسیا
تقسیم خواهند شد و موازنه قوای دو قط ی مثل آنچه در دوران جنگ رسد ات اق اف اد، به مکانیسم ایلی ح ظ نظم 

شد  در چنین رشایطی نهادهای منطقه-ی آسیاه در حوزهو امنیت بین امللل از جمل سی یک ت دیل خواهد  ای و بین پا
یه حاشـــ هادهای منطقهاملللی هامن نقش  که ن ند کرد  ی جنگ رسد ای ا ای و بین املللی در دورهای را ای ا خواه

 کردند  می

یوپولی یکی ایاالت م حده را دن ال هدف مشرتک کاهش ن وذ جدر حال حارض چین، روسیه و ایران یگر، در جانب د
ــیه و اوکراین های قدرتهاکند  بنابراین، از کنش و واکنشمی ــ ت به تنش چین و تایوان و جنگ روس ی منطقوی نس

ست که رسانجام این رقابتبگونه س ق امریکا( در مورد اتحاد ی پیدا سکی )وزیرخارجه ا شگویی برژین صداق پی ها م
 های رشقی است قدرت

 

 ی مرتوکه در این بازی؟افغانستان میدان رقابت یا جزیره

ای، بدون تاثیر بر وضعیت افغانس ان نیز نخواهد بود  ها بر رس تایوان به عنوان یک مسئلۀ مهم منطقهتشدید تنش
روابب نزدیکی با چین دارد و پا از خروا کامل نیروهای امریکایی و ناتو، نزدیکی میان چین و امارت اســـالمی 

گذاری بیند که عالقمند رسمایهبه چین به عنوان یک همســایه قوی می امارت اســالمیبیشــرت شــده اســت   طال ان
س ان  س ر  در رابطه بهی ای امارت اسالمی با ان شار بیانیهبه همین دلیل، وزارت خارجه .استهای بزرن در افغان

شارۀ مس قیم به نانسی پلوسی، رئیا مجلا منایندگان امریکا به تایوان و تیر  ه شدن روابب چین و امریکا، بدون ا
سخنگوی وزارت خارجهامریکا گ ت که کشورها از اقدامات تحریک سالمی در توی ی بر آمیز پرهیز کنند   ی امارت ا

تاکید کرد و از همه کشورها خواست از اقداماتی که نق  حاکمیت ملی کشورها تلقی « ایل چین واحد»سیاست 
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است که روابب  کند، پرهیز کنند  امارت اسالمی تاکید کردهآمیز بعدی را فراهم میه اقدامات تحریکشود و زمینمی
ها از گذارد و افغانســ ان خواهان حل و فصــل تنشبین چین و ایاالت م حده بر امنیت، ث ات و رفاه منطقه تاثیر می

 های مناسب است  حلراهگ  گو و طریق 

گاه افغانســ ان را در رقابت چین و امریکا بیشــرت مورد دقت قرار داد، تا ب وانیم چگونگی روی همرف ه نیاز اســت جای
س قامت  س انا  م نای منافع ملی و مردمی را در این بحران پیچیده و چند پهلو به عنوان یک ملت و جغرافیا بر افغان
 بین باشیم  پیش این کشور

تنش  ها در تایوان پیداست درجنگ اوکراین تا تنش ای ازمنطقههای جهانی و قسمیکه از چگونگی و چیس ی تنش
ــت خارجی این دو قدرت اموجود بر رس تایوان که چین و  ــیاس ــ ان در س ــ ند، افغانس ــلی آن هس مریکا بازیگران ای

للی املای و بینهای منطقهاهمیت بسیار زیادی دارد  هرچند امروزه افغانس ان به لحاظ مسائل داخلی آن برای قدرت
در  فغانس انا؛ ای خود مورد توجه بوده استاهمیت دارد اما در طول تاریخ این کشور بیشرت به دلیل موقعیت منطقه
به عنوان کشــور  به قول بری بوزانها( و امروز گذشــ ه به عنوان کشــور حائل )عامل عدم ایــطکاک در میان قدرت

ن افغانســـ ان امروز بدلیل نقش حیاتی خود در ســـیاســـت بنابرایها( اهمیت دارد  عایق )عامل رقابت میان قدرت
 ه جدی است  مورد توجیکی از عوامل موثر در رقابت جنگی  ای، به عنوانهای بزرن و منطقهقدرت

م اس انه تا زمانیکه این نگاه به افغانس ان وجود داش ه باشد، اس قرار و ث ات دایمی در این کشور دشوار خواهد بود  
شود های بزرن در افغانس ان رقابت است و نه همکاری، و این رقابت نیز هر روز تشدید میرف ار قدرتچرا که م نای 

س ان نزدیک سی یک و اروپای رشقی به افغان شده است  در این بوی ه اینکه مرکز ثقل رقابت یعنی حوزه آسیا _ پا تر 
ــاد نیاز اســت امارت اســالمی با هوشــمندی متام و با در نظر  وحدت و  ،گرفنت منافع مردم افغانســ انمقطع حس

املللی را در اولویت کاری خود قرار دهد تا باشد که افغانس ان در ی بینانسجام داخلی و دیپلوماسی غیرجانب دارانه
 به میدان رقابت قدرتهای بزرن ت دیل نشود  باری دیگر ،این فصل تاریخ

 

 گیرینتیجه

ها میان چین و امریکا تشدید شد ندگان امریکا به تایوان، نه تنها تنشپا از س ر نانسی پلوسی رئیا مجلا منای
ــد، ولی در  بلکه با آغاز مانورهای نظامی چین در اطراف این جزیره اح امل حملۀ نظامی چین بر تایوان نیز مطرح ش
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اه مدت ت دیل ها بر این است که تنش چین و تایوان به یک جنگ متام عیار حداقل در کوتحال حارض بیشرت تحلیل
 نخواهد شد   

بیشرت ناظران به این باور اند که امریکا بخواهد یا نخواهد جهان در حال تغییر به چند اما در مورد آیندۀ نظم جهانی، 
که به گامن اغلب، ای یک ضایعه جهانی خواهد بود، آمیز برای جنگ منطقهقط ی شدن است، و رف ارهای تحریک
شود، چون جهان توسب پیروز جنگ نیز چین خواهد بود  ازین شه اداره واحد در جهان بیرون  رو، امریکا باید از اندی

س ثنایی بوده، ولی بعد از این به  شوری یک وضعیت ا شکست  ست  وضعیت جهان بعد از  یک قدرت قابل اداره نی
 های م عدد در جهان وجود خواهد داشت  گونۀ ط یعی قدرت

هرچند سیاست مدون خارجی افغانس ان در حال حارض توان گ ت که بطه به جایگاه افغانس ان در این بازی میدر را
طرفی در ســیاســت بربنیاد ایــل دیرینۀ بیمناید که های امارت اســالمی چنان میگیریوجود ندارد، ولی از موضــع

هاست تا در ال امریکا نیز سیاست ن ود تنشبا وجود اینکه سیاست فعلی امارت اسالمی در ق  کند خارجی عمل می
ی به رســمیت شــناخ ه شــدن از ســوی جامعۀ جهانی نیز از مامنعت امریکا بکاهد؛ ولی با توجه به افزایش قیــیه

امارت اســالمی ن اید آنقدر به چین نزدیک شــود که دشــمنی امریکا را ها بر رس تایوان شــایان ذکر اســت که تنش
 جویی از مردم افغانس ان گردد ب ان قامبرانگیزد و بار دیگر س 

 

 

 

خورشیدی در  ۱۳۸۸باشد که در سال مرکز مطالعات اسرتات یک و منطقوی یک نهاد مطالعاتی غیردول ی و غیران  اعی می
طرفانۀ خویش به منظور ارزیابی و غنامندی های دقیق و بیشهر کابل بنیان نهاده شده است  این مرکز از طریق پ وهش

 کند ها در افغانس ان ومنطقه فعالیت میپالیسی
 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:
 + ۹۳۷۹۸۶۴۶۴۰۱متاد:  
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