
                                                                                           (South Front)ه جنوب هجب:  ګذارش دهنده

.                                                                                             «2102-3-22»گلوبال ریسرچ :  منبع وتاریخ نشر

.                                                                                            « مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام :  برگردان

-------------------------------------------------------------                                                                                            

                            کن از ابتکار پ« کمربند ویک جاده یک » ایجاد              

                            یه تروریزم  بخاطر گسترش امنیت درلدرمبارزه ع           

                                                                                        آسیای مرکزی                            
                             China  Expands security Reach in central Asia                .  

Counterterrorism  and Beijing’s “one Belt one Road”  initiative                                        

درآسیای مرکزی    ازمنافع اقتصادی ونفوذ سیاسیی خود  چین اقداماتی را برای حفاظت  

پکن در اول مارچ همین سال یک میکا نیزم مشترک مبا رزه   -ست ا ست گرفته  روی د

وتاجکستان  بعنوان  یک  پروژه  بخاطر  –پاکستان  –علیه تروریزم  را   با  افغانستا ن 

 .افزایش امنیت درمنطقه  پیشنهاد نموده است 

 

پکن  کاماًل روشن است  وآن اینکه چین  به دنبال  تامین مسایل امنیتی   سگنال این ابتکار

فراترداز مرزها یش می باشد که درطوالنی مد ت میخواهد درمنطقه  نفوذ سیا سیی داشه 

                                                                                                                                  . با شد



د منافع اقتصادی چین درمنطقه  وگسترش آن ازین طریق  درمنطقه  عمدتاً با ایجا           

که چین میخواهد با این ابتکار خود هدفی را  بد ست  نظر است  وساختار یک  کمربند مد

 –مرکزی  آورد  که عبارت  حمل ونقل  محصوالت چین وتامین ارتباطات  میان  آسیای

بهر صورت  بسیا ری  از کسا نیکه  .  شرق میا نه و اروپا است  -آسیای جنوب شرقی  

منافع شان درتحت تهد ید  نیروهای محلی ومنطقوی  وبویژه در آسیای  مرکزی  وآسیای 

                                                                                                    .ن داده اند  د پکن نشا جنوبی قرار دارد  عالقمندی  خودرا  به این پیشنها

ی  تها می درافغانستا ن وپاکستا ن  به عملیا قابل تذکر است که گروپ های شبهه نظا      

های  ن افزوده اند کل منطقه را به نسبت  مشکالت اجتماعی و فساد در دولت تخریبی شا

                                                       .                                                                                                                            محلی بی ثبا ت ساخته  اند 

د ن ورفع این تهد ید روبه تزاید  شبهه برچی بمنظوربا  تروریزم  چین  مبارزه   پروژه   

ست که چیزی که دراینجا قابل تذکر است اینودرعین  زمان    نظا میا ن درمنطقه میبا شد

    ابتکاری پکن  مشترک نیزم   لی  این میکا وساختار ووجهه ماتا هنوز پیرامون  جزیات 

هم   دولت  جمهوری ولی  با آن   . سترس نیست  ددر توضیحات الزم ومعلومات روشن 

اسالمی افغانستان حمایت خودرا  از این نظروایدهء  چین  ابراز داشته است  وکشورهای 

دیگر وافع درمنطقه نیزعالقمندی شان را در برقراری  امنیت وثبات درافغانستان بخاطر 

بداخل افغانستان جلوگیری ازگروهای تروریستی مهاجری که ازمرزهای کشورهای شان 

ازسوی دیگراین احتمال وجود دارد  که اعضای باالقوه این طرح   -نشا ن داده اندمیشوند 

بیلیون دالر را که بخاطرپروژه های  « 54»میخواهند اطمینان حاصل نمایند که چین مبلغ 

 « دهلیز اقتصا دی  چین وپاکستان»انرژی  وحمل  ونقل   تحت  عنوان  –زیر ساختی 

ازجمله این پروژه  دیگر چین درمنطقه با فعالیت های درمقایسه .سرمایه گذاری می نماید 

نبه  امنیتی چند جاتروریزم دریکچارچوب  علیه پروژه درمبارزهترین  ید جد مشترک که

میباشد  تنها رهبری این پروژه درتحت نظر پکن میبا شد  نه  در تحت  نفوذ  و حا کمیت  

لذا از گفته های فوق  چنین نتیجه بد ست می آید که  –ای شا نگهای سازما ن همکا ری ه

چین بخا طرگسترش نفوذ وتسلط  اقتصادی خودهمه مسولیت های این پروژه را درمنطقه 

                                                                   .                                                                                                         بعهده میگیرد 

  یموضوع قابل تذکر اینکه این پیشنهاد ویا این میکانیزم  مبارزه مشترک  ضد تروریست

حتماً ایجاد شده ویا ایجاد خواهد شد  واین خود  به مفهوم  آن نیست  که پروژه ای مذکور 

ظار تحقق این پروژه را  بسرعت دراین نزدیکی ها داشته اشتباه محض خواهد بود که انت

               .                                                                                                                            باشیم 

باید دربرگیرنده   تبادل   بگفته ای  کارشناسان  قبل از همه  اولین گامها بطور مقد ما تی

وجمع آوری اطالعات  وافزایش قابلیت ها درمبارزه علیه  تروریزم  و هم آهنگ سا زی 

مل  کشورهای شا ویا   گرفته شود مرزی  درمنطق یات ها وطرح ها  ضد تروریزم عمل

                                                                                                                                                                     . یند  این  پروژه  موضوعات اطالعاتی ورزمی خودرا سبک وسنگین نما



ازجانب دیگر  باید بخاطر داشت  که قدرت های جهانی درگیر دراین حوزه ومنطقه       

برنامه های چین دارد     درمورد  قضی متناساس  ودرک یاالت متحده  امریکا  احبویژه ا

افغانستان  با استفاده  ازوضع  بحرانی  موجود  در  امریکا  متحده  ایاالت  وهمین اکنون

این ایاالت متحده  دیگر  واز سوی    خود بیافزاید مرکزی  بحضور   میخواهد  درآسیای

بخاطر  نوس آرام  چین  در آسیا و اوقیایت با  امریکا است که میخواهد درمنطقه در ضد

ن به دریای جنوب چین درصدد تشکل  یک اتحاد  با کشورهای ذینفع  منطقه  نزدیک شد

.                                                                                                                           میباشد 

ارتباط    به  نه ای ازیک تغیر مهم  درنقش پکن پیشنهاد چین بذات خود  نشابنا برآن این 

                                              .                                                                                                                            میباشد( جیوپولیتیک ) در جغرافیای سیاسی بن بست 

بناً   چین  بخاطر  دسترسی  وتوان دفاعی خود  این پروژه را روی دست گرفته است     

وآن اینکه  طرح های امنیتی  ونظامی  مختلف  میتواند  که یک  بخش  مشترک  از این 

                                                                                         .                                    کمربند  وازاین جاده را دربرگیرد 

    با تقد یم سال مها     ------------------------------------------------

 

 

 

 

   

 


