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 1مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی
ای  المللی و منطقه های بین کشور و سازمان 40گان  آسیا در مورد افغانستان، با حضور نمایندهششمین کنفرانس قلب 

 حامی پروسۀ استانبول برگزار شد.
رئیس جهمور غنی در جریان سخنرانی در این کنفرانس، پاکستان را یک بار دیگر شدیدا مورد انتقاد قرار داد و 

های دوجانبه و چندجانبه وجود دارد، ولی  ان و پاکستان تعهدات مهم همکاریافزود که با توجه به اینکه میان افغانست
 .ناشده قرار دارند در حقیقت هر دو کشور در یک جنگ اعالم

پروسۀ استانبول و تاثیرات کنفرانس اخیر روی وضعیت منطقه به خصوص  –پیشینه و اهمیت کنفرانس قلب آسیا 
 تی اند که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است.افغانستان و روابطش با پاکستان، موضوعا

 
 پروسۀ استانبول -کنفرانس قلب آسیا

اش برای کشورهای منطقه نیز از اهمیت  افغانستان کشوری است که در قلب آسیا موقعیت دارد و نظر به موقعیت
تاثیرگذار است. به همین منظور،  و امنیت و ثبات در افغانستان روی ثبات در تمام منطقه باشد واالیی برخوردار می

بنیان نهاده شد و افغانستان، پاکستان،  2011پروسۀ کنفرانس کشورهای قلب آسیا به پیشنهاد افغانستان در سال 
آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان و 

 شود.   ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می ن پروسه اند که همهامارات متحده عربی عضو ای
ها ومنافع مشترک افغانستان، کشورهای همسایۀ  اهداف کنفرانس قلب آسیا یا پروسۀ استانبول، رسیدگی به چالش

یا رود. این کنفرانس دارای سه رکن اصلی است که عبارت از مشوره  افغانستان و کشورهای منطقه به شمار می
. پروسۀ استانبول یا کنفرانس 2باشد ای می های منطقه های سیاسی، تدابیر اعتمادسازی و همکاری با سازمان رایزنی
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المللی و  سازمان بین 12کشور حامی از جمله کشورهای غربی و  17کشور عضو، دارای  14قلب آسیا در کنار 
  باشد. منطقوی حامی می

میالدی تحت عنوان )امنیت و همکاری در قلب آسیا(  2011وم ماه نوامبر سال اولین اجالس این پروسه به تاریخ د
در  2013در شهر کابل، سومش در سال  2012نشست دومش در سال  3در شهر استانبول ترکیه برگزار گردید.

در شهر  2015در شهر بیجینگ پایتخت چین، پنجمش در سال  2014شهر آلماتای قزاقستان، چهارمش در سال 
( در شهر امریتسر کشور هند برگزار 2016دسامبر  4اباد پاکستان و ششمین نشست این پروسه هفتۀ گذشته ) ماسال
 شد.

ای برای  های منطقه، ایجاد روند مهم منطقه جانبه میان کشور های همه ها همواره بر همکاری در این کنفرانس
صلح در افغانستان و تمام منطقۀ قلب آسیا، بلند  ای به هدف ثبات و های نزدیک منطقه گفتگوهای سیاسی و همکاری

های سیاسی میان کشورهای منطقۀ قلب  بردن سطح اتصال افغانستان در منطقۀ قلب آسیا، افزایش گفتگوها و مشورت
گرایی از طریق  جانبه برای مبارزه علیه تروریزم و افراط های همه آسیا برای داشتن یک منطقۀ با ثبات، همکاری

 جمعی تاکید صورت گرفته است. و کار دستههمبستگی 
 
 
 

 ششمین کنفرانس قلب آسیا
های تامین صلح در افغانستان، بر  در ششمین کنفرانس قلب آسیا، گذشته از مبارزه با تروریزم و جستجوی راه

 4هند و سایر کشورهای منطقه بحث صورت گرفت.-توسعۀ روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان
اش به  ر افغانستان در جریان سخنرانی خود به کنفرانس قلب آسیا گفت که افغانستان باید از وابستگیرئیس جمهو

های خودکفایی این کشور یاد  های بیرونی رهایی یابد و او استخراج ذخایر زیر زمینی افغانستان را یکی از راه کمک
 کرد. 

پردازند، حدود  سنگینی را با از دست دادن افراد خویش می روزه هزینۀ ها همه آقای غنی افزود در کنار این که افغان
ها ایجاد کنند و  ، تالش دارند تا در کشور ما پایگاه گروه افراطی که از سوی سازمان ملل متحد مشخص شده 30

 ثبات سازند. افغانستان و کشورهای منطقه را بی
ن کشور با ما در یک جنگ اعالم ناشده قرار دارد و او یک بار دیگر پاکستان را مورد انتقاد قرار داد و گفت که ای

میلیون دالری پاکستان اظهار داشت که خوب است تا این پول را بجای کمک برای  500در پاسخ به کمک 
 5های تروریزم در داخل پاکستان به مصرف برساند. بازسازی افغانستان، برای از بین بردن پناهگاه

وزیر هند نیز بدون نام گرفتن از کشور خاصی، از تمام کشورهای منطقه تقاضا نمود تا به نریندرا مودی نخست 
 جانبه با افغانستان تاکید کرد.های همهکشورهای شان پایان دهند و به همکاری گرایی درخشونت و افراط

امور روابط  ای این کنفرانس رئیس جمهور غنی با سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در در حاشیه
المللی، نارندرا مودی نخست وزیر هند و جواد ظریف وزیر امور خارجۀ ایران نیز دیدارهایی داشت. در این  بین
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های اقتصادی مطرح  های افغانستان را در مورد تامین صلح و همکاری دیدارها آقای غنی یک بار دیگر خواست
تان به تعهداتش با افغانستان عمل نماید. در دیدار اشرف غنی کرد و در دیدار با سرتاج عزیز از او خواست تا پاکس

های اقتصادی میان دو کشور بحث و تبادل نظر  و وزیر خارجۀ ایران در مورد گسترش بیشتر مناسبات و همکاری
 صورت گرفت.

ی نزدیک ها ها روی گفتگوهای سیاسی و همکاری ای صادر شد که در آن همه کشور در پایان این کنفرانس اعالمیه
ای به هدف بهبود ثبات، صلح و رفاه در افغانستان و تمام منطقۀ قلب آسیا و حل وفصل هر گونه اختالفات از منطقه

جانبه میان کشورهای قلب آسیا  های همه اند. همچنان در این اعالمیه بر تقویت همکاری آمیز تاکید کرده های صلح راه
نامۀ صلح دولت افغانستان با حزب اسالمی گلبدین  رفته و از موافقتبرای مبارزه علیه تروریزم تاکید صورت گ

 حکمتیار نیز استقبال شده است.
 

 تاثیر کنفرانس اخیر بر افغانستان و منطقه
هایی داشت و تا  روابط افغانستان و پاکستان پس از ایجاد حکومت وحدت ملی فراز و نشیب آباد: اسالم-روابط کابل

اعتمادی خویش رسید. رئیس جمهور غنی در دیدار با سرتاج عزیز  برگزاری ششمین کنفرانس قلب آسیا به اوج بی
در حاشیۀ کنفرانس قلب آسیا یک بار دیگر از او خواست تا به تعهداتش که به جانب افغانستان سپرده، عمل نماید و 

ماید. در مقابل سرتاج عزیز نیز تعهد سپرد که کشورش افغانستان را در تامین صلح و مبارزه با تروریزم همکاری ن
 6افغانستان را در مبارزه با تروزیرم و تامین صلح و ثبات همکاری خواهد کرد.

ملیون دالری این کشور،  500انتقادهای رئیس جمهور غنی از پاکستان در این کنفرانس و رد نمودن کمک 
ین کشور را در پی داشت. سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان های ا های تند مقامات پاکستانی و رسانه واکنش

سخنان رئیس جمهور غنی را برای خوش ساختن هند عنوان کرد و افزود که هند هرگز موفق به جدا کردن 
افغانستان و پاکستان نخواهد شد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز سخنان غنی را مورد انتقاد شدید قرار داد و 

 خواهد مسؤولیت ناکامی خویش را به دوش پاکستان بگذارد. که آقای غنی میگفت 
رود و این روابط چگونه بهبود خواهد یافت، اشرف غنی در  آباد به کدام سو می اسالم –اینکه روابط کابل 

ز کرد، ای با روزنامۀ هندو گفت که حکومت افغانستان دروازه خویش را برای روابط حسنه با پاکستان با مصاحبه
ولی پاکستان به آن پاسخ مثبت نداد، اکنون نیز با پاکستان تعلق دارد که دروازۀ روابط حسنه میان دو کشور را باز 

 نماید یا خیر. می
پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی به دلیل نزدیک شدن روابط افغانستان و پاکستان،  دهلی:-روابط کابل

یید، ولی زمانی که حکومت افغانستان از همکاری صادقانۀ پاکستان در پروسۀ روابط کابل با دهلی به سردی گرا
 صلح ناامید شد، روابطش با هند را بهبود بخشید.

تر بوده و در کنفرانس قلب آسیا و دیدار رئیس  در یک و نیم سال اخیر، روابط کابل با دهلی جدید در کل گرم
دهلی تاکید صورت گرفت. در این کنفرانس هر دو -بط کابلجمهور غنی با مودی نیز بر قوت بیش از پیش روا

های خود از کشورهای منطقه خواستند که به  کشور جایگاهی یکسان به خود گرفتند. مودی و غنی در سخنرانی
شان پایان دهند. هرچند اشرف غنی مشخصا به پاکستان اشاره کرد، ولی  گرایی در کشورهای خشونت و افراط
 ن گرفتن نام پاکستان، این کشور را مورد انتقاد قرار داد.نریندرا مودی بدو

هند نیز موثر بود و هردو کشور بر ایجاد یک دهلیز هوایی -های اقتصادی افغان این کنفرانس در زمینۀ همکاری
دات توانند با حمل و نقل هوایی به تولی برای کارگوهای هوایی نیز توافق کردند که با ایجاد این دهلیز، دو طرف می

 یکدیگر دسترسی پیدا کنند و تجارت بین آنان بهبود یابد.
المللی مهم منزوی ساخت و  شد، هند یک بار دیگر پاکستان را در یک رویداد بین بینی می در کل، همان طور که پیش

کستان در های پا دهد که افغانستان و هند برای مبارزه با سیاست آنچه در کنفرانس قلب آسیا اتفاق افتاد، نشان می
 اند. افغانستان و شاید هم منطقه، دست به دست هم داده

 پایان
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 ارتباط با ما:
 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com: ایمیل

  www.csrskabul.com - www.csrskabul.net وب سایت:
 +(93)  784089590: دفتر شمارۀ تماس

 ارتباط با مسؤولین:
      +(93)  789316120  دکتور عبدالباقي امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ومنطقوی:    

abdulbaqi123@hotmail.com  
   +(93)  775454048     و نشرات: ها پژوهشحکمت هللا ځالند، مسؤول بخش 

 hekmat.zaland@gmail.com 
 لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نشریه به ما ارسال دارید.یادآوری: 
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