
به دس��ت مي آورند هر كدام از قوميت هاي ديگر 
چنين سهمي را داشته باشند. 

به نظرم، ساختار فعلي قدرت حاكم در افغانستان، 
بعد از توافق كلي با طالبان كارايي نخواهد داشت 
و اگر قرار باشد مناطق شرقي و جنوبي افغانستان 
را در اختيار طالبان قرار دهن��د تا يك حكومت 
خودمختار با ديدگاه اس��امي خودش تشكيل 
دهد، بايد ب��راي قوميت هاي ديگ��ر هم چنين 
وضعيتي را در نظر بگيرند. اين چيزي اس��ت كه 
قبًا عبداللطيف پ��درام، رهبر حزب كنگره ملي 
افغانستان و عضو پارلمان اين كشور مطرح كرده 
و گفته راه حلي جز فدرالي كردن براي افغانستان 
وجود ن��دارد و در غيراين ص��ورت، خطر تجزيه 

افغانستان را تهديد مي كند. 
اينكه مذاك�رات طالب�ان و امريكا به 
خصوص مراحل اخير آن سرعت گرفته 
است، دليلش چيست؟ آيا قرار است 
طالبان هم در انتخابات آتي افغانستان 
نقش�ي داش�ته باش�د يا اينكه صرفًا 
مسائل داخلي امريكا و انتخابات سال 
آينده مطرح است؟ مايك پمپئو، وزير 
خارجه امريكا چن�دي قبل گفته بود 
ترامپ دستور داده تا پيش از انتخابات 
سال آينده امريكا نظاميان اين كشور 

خاك افغانستان را ترك كنند؟ 
واقعيت اين اس��ت كه نيازهاي داخل��ي دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور امريكا در انتخابات رياست 
جمهوري تعيين كننده است نه مسئله انتخابات 
آتي افغانستان. زيرا انتخابات افغانستان فعًا زير 
سؤال است، هر چند اشرف غني، رئيس جمهور 
افغانس��تان مي خواهد انتخاب��ات را در مهرماه 
برگزار كند ول��ي طرح هايي وج��ود دارد كه در 
پش��ت پرده مذاكرات بين طالبان و امريكا مورد 
توافق قرار گرفته اس��ت. اولوي��ت دولت امريكا 
مسئله انتخابات افغانستان نيست و در توافقاتي 
كه صورت گرفته به نوعي يك دولت موقت مطرح 
است تا به مدت يك يا دو سال به كار ادامه دهد 
و طالبان تمايل دارند كه رهبري اين دولت را بر 
عهده بگيرند و اين دولت موقت بتواند انتخابات 
آينده را برگزار كند. چون طالبان دولت اش��رف 
غني را به رسميت نمي شناسند و حاضر نيستند با 
اين دولت همكاري كنند. عمران خان، نخست وزير 
پاكستان در سفر به امريكا به اين مسئله اشاره كرد 
كه الزم اس��ت تا طالب��ان هم نماين��ده خود در 
انتخابات آينده را معرفي كند اما اين انتخابات چه 
زماني برگزار ش��ود ابهام دارد و معلوم نيست كه 

انتخابات آتي در موعد مقرر برگزار شود. 
دولت فعلي افغانستان قانوني نيست و دوره اش 
تمام ش��ده و هر چ��ه زودتر انتخاب��ات را برگزار 
كند به نفع خودش اس��ت ولي معلوم نيست كه 
امريكايي ها هم اين ديدگاه را در توافق با طالبان 

پيش ببرند و آنها هم طرح هاي خ��ود را دارند و 
دولت وحدت ملي شايد در اين طرح ها جايگاهي 
نداشته باشد و دولت موقت مدنظر باشد تا طالبان 
هم در آن نماينده خود را داشته باشد. در ليست 
18 نفره نامزدهاي رياست جمهوري افغانستان 
همه تفكراتي كه در اين كشور وجود دارد، حضور 
دارند. بنابراين، نيازهاي داخلي امريكاس��ت كه 
تحوالت افغانستان را جهت مي دهد، ترامپ وعده 
داده بود كه از افغانستان خارج مي شود و همين 
وعده ها سبب شد تا بخشي از افكار عمومي امريكا 
به ترامپ رأي بدهند. االن هم به لحاظ تبليغاتي، 
ترامپ و تيمش نياز مبرمي دارند تا نشان دهند 
كه خروج از افغانستان را شروع كرده اند و اين گونه 
القا كنند كه بعد از اين، هزينه هاي جهاني امريكا 
كاهش خواهد يافت و س��ربازان اين كش��ور در 
افغانستان جانش��ان به خطر نخواهد افتاد، اين 
مسئله مي تواند به ترامپ در انتخابات كمك كند 

و شانس پيروز شدنش را افزايش دهد. 
با توجه به اينكه دولت افغانستان در 
مذاكرات امريكا و طالبان حضور ندارد، 
در صورت توافق طالبان و واشنگتن، آيا 
دولت كابل مفاد آن را خواهد پذيرفت؟ 
حرف هاي مقامات دولتي  افغانس�تان 
از جمله رئيس جمهور نشان مي دهد 
آنه�ا از توافقات طالبان و واش�نگتن 

نگراني هاي جدي دارند؟
دولت افغانستان براي پذيرفتن يا  نپذيرفتن مفاد 
اين توافق دس��تش باز نيست، واقعيت اين است 
كه دولت وحدت ملي مشروعيت چنداني ندارد 
و دوره اش تمام شده اس��ت. طالبان به اين دليل 
حاضر نيس��ت با دولت وحدت ملي مذاكره كند 
كه معتقدند اين دولت دست نشانده امريكاست 
و با فرمول امريكايي ه��ا روي كار آمده و قرار بود 
50 درصد قدرت در دست عبداهلل عبداهلل، رئيس 
اجرايي باشد كه اين مسئله اتفاق نيفتاد و اشرف 
غني پس از به دس��ت گرفتن منصب رياس��ت 
جمهوري، به وعده هاي خ��ود عمل نكرد و عمًا 
دولت وحدت ملي كارايي خود را از دس��ت داد. 
طالبان تاكنون با دولت فعلي وارد مذاكره نشده و 
با افرادي گفت وگوهايي را انجام داده كه وابسته 
به دولت نبوده و حتي منتقد دولت بوده اند. اگر 
توافق نهايي بين طالبان و امريكا حاصل شود، به 
احتمال زياد طالبان اين آمادگي را خواهند داشت 
تا با دولت مركزي افغانستان وارد مذاكره شوند و 
آتش بس را بپذيرند. چون اگر وارد مذاكره با كابل 
نشود، به اين معناست كه بخشي از ساختار قدرت 
را ناديده گرفته و نمي توان ناديده گرفتن دولت 

مركزي را در بلندمدت ادامه داد. 
در اينجا نقش پاكستان بسيار مهم است و انتظار 
مي رود پاكستاني ها طالبان را وادار كنند با دولت 
مركزي مذاكره كند تا شرايط براي انتخابات آزاد 

فراهم ش��ود و طي آن دولتي كه روي كار مي آيد، 
قطعاً طالبان با آن وارد مذاكره جدي خواهد شد 
و اگر قرار است صلحي در افغانستان ايجاد شود، 
بايد بين طالبان، نيروهاي ارتش و دولت مركزي 
باشد. در هر حال اگر طالبان صلح كند بايد با دولت 
مركزي باشد كه چارچوب آن هنوز مشخص نيست، 
اينكه آيا طالبان خلع ساح مي شود يا  در ارتش و 
نيروهاي امنيتي ادغام مي شود بايد بر سر جزئيات 
آن توافق كنند. طالبان اميدوار هستند تا به قدرت 
كامل برگردند اما بايد منتظر ماند و ديد چقدر زمينه 

براي رسيدن به اين هدف فراهم است. 
پس به نظر ش�ما دول�ت وحدت ملي 
در آينده افغانستان جايي ندارد و باز 
هم امريكايي ها در انتخابات آتي اين 

كشور تصميم خواهند گرفت؟ 
االن، دولت وح��دت ملي در داخ��ل خود دچار 
اختاف اس��ت و جناح عبداهلل عب��داهلل منتقد 
سياست هاي اشرف غني است. 11 نفر از نامزدهاي 
رياست جمهوري افغانستان ش��وراي مشورتي 
تش��كيل داده اند و دولت را به تقلب در انتخابات 
متهم مي كنند و تهديد كرده ان��د كه در صورت 
اصاح نش��دن س��ازوكار انتخاباتي، انتخابات را 
تحريم مي كنند. با وجود اين اختافات نمي توان 
تصور كرد كه اشرف غني دوباره قدرت را به دست 
بگيرد، هر چن��د تاش مي كند ت��ا برنامه ريزان 
انتخاباتي، رئيس كميس��يون انتخابات و هيئت 
نظارت را از افراد مورد اعتماد خود انتخاب كند كه 
اين مسئله مورد اعتراض ساير نامزدها قرار گرفته 
است. اگر مجموع شرايط را در نظر بگيريم شانس 
زيادي براي اشرف غني باقي نمي ماند و او پايگاه 
قدرتمندي در بين قبايل پشتون ندارد و با حمايت 
امريكايي ها روي كار آمد و در صورتي كه حمايت 

امريكا نباشد، نمي تواند پيروز شود. 
باتوج�ه به اينك�ه طالبان ي�ك گروه 
منسجم و يكدس�ت نيستند و برخي 
از شاخه هاي طالبان در روند مذاكرات 
صلح حضور ندارن�د، آيا احتمال دارد 
كه اين شاخه ها به سمت روسيه و چين 
گرايش پيدا ك�رده و با نتايج توافقات 
انجام ش�ده امري�كا با ش�اخه اصلي 

طالبان مخالفت كنند؟ 
احتمال دارد. به خصوص كه كشورهاي روسيه 
و چين ك��ه در عرصه بين الملل��ي تعيين كننده 
هس��تند و همچنين كش��ورهاي همجوار مثل 
ايران، تركمنستان و ازبكستان و حتي كشورهايي 
مثل تركيه، عربستان سعودي و هند به سادگي 
حاضر نمي ش��وند همه چيز را از دس��ت بدهند. 
جناح هاي مختلفي در طالبان وجود دارد، يكي 
از اين جناح ها، كه ش��وراي كويته است در حال 
مذاكره با امريكاس��ت و عاوه بر اين ش��وراهاي 
ديگري از جمله ش��بكه حقاني، شوراي پيشاور، 

ننگرهار و ديگر گروه ها وج��ود دارند كه همگي 
تحت نام طالب��ان فعاليت مي كنن��د و همه اين 
گروه ها براي خود ظرفيت هاي��ي دارند. بنابراين 
طالبان شامل گروه هاي مذهبي و قومي متفاوتي 
هستند كه داراي اختافاتي نيز با هم مي باشند. 

جناح هايي از طالبان كه تصور مي شود 
با تواف�ق طالبان و امري�كا همخواني 
نداشته باش�ند و منافع ش�ان در اين 
توافق تضمين نش�ود، ممكن است به 
سمت روسيه و چين گرايش پيدا كنند. 
قبالً هم امريكايي ها ادعا كرده بودند كه 
نشانه هايي از همكاري طالبان با روسيه 
و چي�ن وج�ود دارد. امريكايي ها نيز 
نگران هستند كه آن بخش از طالبان 
كه به گفت وگوهاي صلح نپيوسته اند 
در آينده مورد حمايت روسيه و چين 
قرار گيرند، بنابراين امريكا نيز متمايل 
به حضور ديگر بازيگ�ران بين المللي 
دخيل در افغانستان در گفت وگوها و 
فرايند صلح است تا تعهدات طالبان از 
سوي ديگر گروه هاي مخالف به چالش 

كشيده نشود. 
واقعيت اين است كه روسيه و چين هم با امريكا 
بر سر مسئله افغانستان به يك تفاهمي مي رسند. 
نشس��ت اخيري كه در پكن در س��طح معاونان 
وزراي خارجه روسيه، چين و امريكا برگزار شد، 
چيني ها اعام كردند كه پاكس��تان هم بايد در 
اين گفت وگوها حضور داش��ته باش��د و نشست 
چهارجانبه اي تشكيل شد. ظاهراً نگراني روسيه 
و چين از جانب طالبان نيس��ت بلكه از س��وي 
گروه تروريستي داعش اس��ت كه از خاورميانه 
به افغانستان گسيل شده است. باتوجه به اينكه 
افرادي از اويغورها، تاجيك ها و ازبك ها در كنار 
داعش در سوريه و عراق مي جنگيدند در صورت 
اعزام آنها به آس��ياي مرك��زي، امنيت روس ها 

تهديد مي شود. 
نگراني روس ها اين اس��ت كه امري��كا و طالبان 
بايد تضمين بدهند كه اجازه نمي دهند اعضاي 
داعش علي��ه روس ها وارد عمل ش��وند. نگراني 
چين هم از بابت مس��ئله س��ين كيانگ است و 
نهضت اس��امي تركستان ش��رقي كه در كنار 
داعشي ها بوده خطري براي امنيت چين است. 
چين نمي خواهد افغانستان دوباره پايگاهي براي 
اويغورها شود و امنيت چين را به خطر بيندازد. به 
نظرم، در نشست پكن يك تفاهمي بين روسيه، 
امريكا و چين به دس��ت آمده تا اج��ازه ندهند 
داعش از افغانستان به عنوان پايگاهي براي حمله 
به مرزهاي چين و روسيه استفاده كند. اگر اين 
توافق به وجود آمده باش��د، به نظر نمي آيد كه 
روسيه و چين به صورت جدي بخش هاي ناراضي 
طالبان را مورد حمايت ق��رار دهند و طرح هاي 

امريكا را به شكس��ت بكشانند. روس��يه و چين اگر منافع خودشان را 
تضمين ش��ده ببينند، از طالبان به عنوان ابزاري علي��ه منافع امريكا 

استفاده نخواهند كرد. 
به نظر مي رسد طالبان هم به دولت امريكا اعتماد ندارد و 
به همين منظور خواهان نظارت قدرت هايي مثل روسيه 
و چين در توافقات نهايي با واش�نگتن ش�ده اس�ت، تا 
تضمين هاي الزم را بگي�رد. در مذاك�رات صلح طالبان 
با امريكا امكان حض�ور ديگر بازيگ�ران بين المللي نيز 

وجود دارد؟ 
بر اس��اس يك تجرب��ه جهاني گفته مي ش��ود هر نوع صل��ح و توافق 
منطقه اي بدون مش��اركت ديگر بازيگران عم��ده جهاني امكان پذير 
نيست و به سرانجام نخواهد رس��يد. طالبان نيز اين تجربه را دارند و 
به اين نتيجه رس��يده كه اگر قرار بر توافقي در مورد افغانستان باشد، 
تضميني براي پايداري اين توافق وجود نخواهد داشت. بنابراين طالبان 
به دنبال آن هستند تا به منظور تضمين بلندمدت حضورشان در قدرت 
در هر نوع توافقي كه صورت مي گيرد، روسيه، چين، اروپا و كشورهاي 
منطقه و همسايه افغانستان از جمله پاكستان نيز حضور داشته باشند 
و در توافق دخيل باشند تا نوعي تضمين همه جانبه باشد تا در مراحل 
بعدي امريكايي ها نتوانند اين توافق را نقض كنند، به ويژه آنكه دولت 
ترامپ به شدت داراي مواضع متناقض و متزلزل است. بنابراين احتمال 
دارد طالبان با امريكايي نيز در مورد حضور ديگر قدرت ها و كشورهاي 
منطقه به توافقاتي دست يابند. بنابراين ممكن است در مراحل پاياني 
مذاكرات ميان طالبان و امريكا، ديگر كش��ورها نيز در اين مذاكرات و 

توافقات مشاركت داده شوند. 
گ�روه طالب�ان همزمان ب�ا مذاك�رات صل�ح، حمالت و 
انفجارهايي را در مناطق مختلف افغانستان انجام مي دهد. 
وقوع انفجارها همزمان با مذاكرات صلح از سوي طالبان 
به چه دليل و هدفي صورت مي گيرد؟ آيا اين حمالت يك 
تاكتيك مذاكراتي اس�ت يا داليل ديگري در اجراي اين 

عمليات ها وجود دارد؟
شوراي كويته به عنوان اصلي ترين جريان طالبان كه بيشترين نيرو و 
امكانات را در اختيار دارد در حال مذاكره با امريكاست و اگر عمليات هاي 
انفجاري اخير در افغانستان از سوي اين بخش از طالبان صورت گرفته 
باشد، به اين معناس��ت كه طالبان در همان حال كه مذاكره مي كند، 
مي خواه��د اين مذاك��رات را از موضع ق��درت به پيش بب��رد و دولت 
افغانستان و امريكا را در وضعيتي قرار دهند كه حداكثر امتيازات و سهم 
از قدرت را در آينده به دست آورند. بنابراين مذاكره طالبان همزمان با 
انجام عمليات انفجاري در افغانستان با هدف دستيابي به قدرت صورت 
مي گيرد. در واقع از ديد امريكايي ها طالبان در قدرت مي توانند شريك 
شوند، اما از ديد طالبان گفت وگوها براي دستيابي كامل به قدرت است و 
با همين هدف نيز طالبان همزمان با مذاكره برخي عمليات  هاي انفجاري 

و جنگي را دنبال مي كنند. 
در كل ش�ما چش�م انداز اين مذاكرات را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟ 
جنگ در افغانستان به بن بست رسيده است. نه امريكايي ها توانسته اند 
طالبان را از بي��ن برده و از صحنه خارج كنند و نه طالبان توانس��ته  اند 
همانند آنچه نيروهاي افغان با ارتش شوروي كردند، امريكايي ها را از 
افغانستان اخراج كنند. به نظر من، مذاكرات طالبان و امريكا به نتيجه 
خواهد رس��يد اما اينكه آيا اين مذاكرات به صلح كامل در افغانس��تان 
منجر مي شود به نظرم نه. اما امريكايي ها بخش زيادي از نيروهايشان 
را از افغانس��تان خارج مي كنند ولي تعدادي از پايگاه هايشان را حفظ 

مي كنند، زيرا اهداف راهبردي در افغانستان دارند. 
از آن جايي كه اين مذاكرات در پش��ت پرده انجام مي شود، يك سري 
ابهامات نيز وجود دارد، هرچند ترديدي در پيشرفت مذاكرات نيست. 
در واقع طالبان از امري��كا مي خواهد نظاميان خارجي از افغانس��تان 
خارج شوند و فضا براي بازگش��ت نيروهاي طالبان به صحنه سياسي 
فراهم ش��ود اما اينكه تصور كنيم با توافق طالبان و امريكا، جنگ در 
افغانستان تمام خواهد شد، خوش بينانه است. چون شرايط به گونه اي 
است كه نيروهاي متعددي در افغانستان وجود دارند كه مي خواهند 
به نوع ديگري به جنگ ادامه  دهند. البته بخش��ي از طالبان بر اساس 
توافقات انجام شده، در قدرت شريك مي شود و هدفش اين است كه در 
بلندمدت قدرت را به طور كامل به دست بگيرد. االن در داخل طالبان 
به لحاظ تفكر يك دگرديسي ايجاد شده است، گروهي كه قبًا معتقد 
بودند ميز مذاكره دروازه جهنم اس��ت، االن در حال مذاكره با امريكا 
هستند و تغييراتي در ساختارهاي اين گروه انجام شده است. طالبان 
فعلي با طالبان دوره ماعمر تفاوت هايي دارد و در گذشته ديدگاه هاي 
عميق مذهبي را دنبال مي كرد ولي االن واقع بين تر شده اند. طالبان، 
كشورهاي اسامي و ساختارهاي سياسي آنها را ديده است و مي داند 
كه تغييرات مذهبي در اين كش��ورها انجام شده و به نظر نمي آيد كه 

طالبان به تفكرات سابق خود وفادار باشند. 
البته به نظر مي رس��د امريكا ب��ا حاميان طالبان از جمله پاكس��تان و 
عربستان سعودي نيز توافقاتي داشته  است تا طالبان را به سمت يك راه 
حل سياسي سوق دهند و در آن راه حل سياسي هم هدف پاكستان و 
هم عربستان و هم طالبان تأمين شود. بنابراين احتمال دارد كه ساختار 
آتي افغانستان به سمت نوعي فدراليسم حركت كند و امريكايي ها نيز 

همين فدراليسم را در افغانستان در نظر خواهند داشت. 
باتوجه به اينك�ه طالبان در انتخابات رياس�ت جمهوري 
افغانس�تان در ماه سپتامبر مش�اركت نخواهد داشت به 
نظرتان طالب�ان چه برنامه هاي�ي براي انتخاب�ات دارد؟ 
از طرفي، برخ�ي نامزده�اي انتخابات تهدي�د كرده اند 
كه اگر س�ازوكار انتخاباتي اص�الح نش�ود، انتخابات را 
تحريم خواهند كرد. با وجود اين، شما افق انتخابات آتي 

افغانستان را چطور ارزيابي مي كنيد؟ 
من فكر مي كنم اين انتخابات زير سؤال است و خيلي نمي توان اميدوار 
بود كه در موعد مقرر برگزار ش��ود و حتي اگر برگزار ش��ود نمي تواند 
راه حلي پيدا كند. بنابراين، احتمال اينك��ه انتخابات به تعويق بيفتد 
زياد است ولي اشرف غني به سادگي زير بار اين مسئله نمي رود چون 
در هر حال اگر اين انتخابات برگزار نش��ود ديگر شانسي براي دولت 
كنوني وجود نخواهد داشت تا بتواند نقشي در ساختار سياسي داشته 
باشد، زيرا ابتكار عمل از دستشان خارج خواهد شد. دولت مي خواهد 
انتخابات را در موعد مقرر برگزار كند ولي اين اولويت امريكايي ها نيست 
و طالبان هم مخالف است و به نظر نمي رسد اين گروه انتخاباتي را به 
رسميت بشناس��ند كه دولت وحدت ملي آن را برگزار كرده باشد. از 
طرفي، اختافات بين عبداهلل عبداهلل و اشرف غني هم در داخل دولت 
افزايش يافته و احتمال اينكه به جاي برگزاري انتخابات دولت موقتي 

تشكيل شود، زياد است.

در آستانه انتخابات رياست جمهوري 
روح اهلل صالحي

     گفت وگو
افغانستان كه قرار است كمتر از دو ماه 
ديگر برگزار ش��ود، امريكايي ها روند 
گفت وگوهاي سياسي با طالبان را تسريع كرده اند تا با شريك كردن 
اين گروه در قدرت سياسي، پس از 18 سال جنگ، خاك افغانستان را 
ترك كنند.  پس از چند ماه تأخير و اختافات سياسي، افغانستان در 
آستانه برگزاري انتخابات رياست  جمهوري است. انتخاباتي كه احتمال 
بروز خشونت ها و ادعاهاي تقلب، مانند گذشته بر اين انتخابات نيز سايه 
افكنده اس��ت. تهديد برخي نامزدهاي رياس��ت جمهوري به تحريم 
انتخابات و افزايش حمات تروريس��تي از سوي طالبان چالش هايي 
است كه افغانستان تا زمان انتخابات با آن دست و پنجه نرم خواهد كرد. 
عاوه بر اين، مذاكرات طالبان و امريكا كه گفته مي ش��ود در آستانه 
نهايي شدن اس��ت، نگراني ها را نس��بت به آينده سياسي افغانستان 
افزايش داده است، زيرا امريكايي ها معتقدند انتخابات آتي افغانستان 
پس از توافق نهايي صلح با طالبان بايد برگزار شود تا زمينه مشاركت 
اين گروه در ساختار قدرت در اين كشور فراهم شود. طالبان همزمان 
با مذاكره با واشنگتن، حمات خود را تش��ديد كرده تا با ناامن نشان 

دادن افغانستان، امتيازاتي از امريكايي ها دريافت كند. 
پيرمحمد مازهي، كارشناس ارشد شبه قاره معتقد است: »نيازهاي 
داخلي امريكا سبب تسريع در مذاكرات با طالبان شده است، االن به 
لحاظ تبليغاتي، دونالد ترامپ و تيمش نياز مبرمي دارند تا نشان دهند 
كه خروج از افغانستان را شروع كرده اند و اين گونه القا كنند كه بعد از 
اين، هزينه هاي جهاني امريكا كاهش خواهد يافت. اين مسئله مي تواند 

شانس پيروز شدن ترامپ در انتخابات را افزايش دهد«. 
مازهي مي گويد: » امريكايي ه��ا بخش زيادي از نيروهايش��ان را از 
افغانس��تان خارج مي كنند ولي تع��دادي از پايگاه هايش��ان را حفظ 
مي كنند ام��ا اينكه تصور كنيم ب��ا توافق طالب��ان و امريكا، جنگ در 
افغانستان تمام خواهد شد، خوش بينانه است و گروه هاي ديگر جنگ 

را به نوع ديگري ادامه خواهند داد.«
در روزهاي اخير اخباري مبني بر توافقات طالبان و امريكا 
بر سر خروج نيروهاي امريكايي از افغانستان منتشر شده 
و گفته مي شود دو طرف 90 درصد در مذاكرات پيشرفت 
داش�ته اند. آيا امريكا واقعًا به دنبال خروج از افغانستان 

است؟ چرا؟ 
در اينكه توافقاتي انجام ش��ده اس��ت، ترديدي وجود ن��دارد و زلماي 
خليلزاد، نماينده ويژه امريكا در امور افغانستان هم اين مسئله را تأييد 
كرده كه توافقات عالي صورت گرفته است و نشان مي دهد كه چارچوب 
اصلي توافق مشخص شده و طرفين روي مفاد آن توافق كرده اند اما بحث 
اصلي اين است كه ابعاد اين توافق چيست و تاكنون مشخص نشده كه 
روي چه مسائلي توافق صورت گرفته ولي گمانه زني هايي وجود دارد كه 
امريكا پذيرفته است كه نيروهاي خود در افغانستان را از تعداد 14 هزار 
نفر به 8 هزار نفر كاهش دهد. همچنين گفته مي  شود طالبان روي دو 
مسئله توافق كرده اند، يك اينكه امريكايي ها بخشي از نيروهاي خود را 
خارج كرده و بخشي از نيروها را در سه پايگاه »بگرام، شيندند و قندهار« 
حفظ كنند كه اين مسئله جاي بحث دارد چراكه شرط طالبان هميشه 
اين بوده كه نيروهاي امريكايي و ناتو به طور كامل از افغانستان خارج 
شوند ولي با توجه به واقعيات منطقه اي، به نظر نمي رسد امريكايي ها به 
طور كامل از افغانستان خارج شوند، چون در اين صورت بايد شكست در 
افغانستان را بپذيرند و گمان نمي رود در شرايط كنوني امريكايي ها در 
موقعيتي قرار داشته باشند كه شكست سياست هاي خود در افغانستان 
را قبول كنند. من فكر مي كنم دو طرف مواض��ع قبلي خود را تعديل 

كرده اند تا توافقاتي حاصل شود. 
مفاد اين توافق�ات درباره چه موضوعاتي اس�ت؟ ظاهراً 
بخش هايي از خاك افغانس�تان تحت كنترل طالبان قرار 

مي گيرد. اگر اين طور باشد، معني آن چيست؟
قرار دادن بخش هايي از خاك افغانستان تحت كنترل طالبان بخشي 
از توافقات اس��ت. در ابتدا قرار بود 13 منطقه پشتون نشين افغانستان 
را در اختيار طالبان قرار دهند، اما آنچه مطرح است اينكه طالبان يك 
گروه ايدئولوژيك و انحصارطلب قومي است و اين مسئله مانع بزرگي 
براي روند صلح است. حتي اگر در شرايط كنوني طالبان به شريك شدن 
در قدرت رضايت بدهند به اين معني نيس��ت كه اين توافق را رعايت 
مي كنند، زيرا طالبان تمامي قدرت در افغانستان را مي خواهد. به نظر 
مي رس��د زلماي خليلزاد، طالبان را متقاعد كرده است كه اين گروه از 
طريق نظامي نمي تواند قدرت را در كابل به دست بگيرد بلكه از طريق 
سياسي و سازوكار انتخاباتي شانس بيشتري براي دستيابي به قدرت 
خواهد داشت. بحث مهمي كه وجود دارد موقعيت ساير قوميت ها مثل 
تاجيك ها، هزاره ها و ازبك ها است كه اين قوميت ها بخشي از قدرت را در 
كابل در دست دارند. اين نيروها االن مدعي قدرت هستند و تا زماني كه 
براي گرفتن سهمي از قدرت سياسي تضمين نگيرند، حاضر نمي شوند 

با طالبان كنار بيايند. 
در شكل كنوني، 50 درصد قدرت در دست اتحاد شمال است كه عبداهلل 
عبداهلل نمايندگي آن را بر عهده دارد. اگر به ليست نامزدهاي انتخابات 
افغانستان نگاه كنيم بخش مهمي از اين افراد از قوميت هاي غيرپشتون 
هستند و به راحتي حاضر نمي ش��وند قدرت را به طالبان واگذار كنند. 
امريكا از طالبان مي خواهد در قدرت مشاركت كند و در ميان نيروهاي 
مختلف قومي و مذهبي به يك توازن برسد و نظام سياسي فعلي با حضور 
ديگر گروه هاي قومي و سياسي تداوم يابد، چون امريكا مي داند  كه اگر 
طالبان به سمت قبضه كامل قدرت پيش برود، قوميت هاي ديگر دست 
به ساح می برند و در واقع جغرافياي جنگ فعلي در جنوب افغانستان 
به شمال اين كشور نيز گسترش خواهد يافت. براي اينكه صلح و ثبات 
به افغانستان بازگردد، بايد ساختار قدرت در افغانستان تغيير يابد. به 
اين معنا كه يك نوع سيستم فدرالي را در اصاح قانون اساسي كه قرار 
است انجام شود، بپذيرند، آن طور كه طالبان بر اساس توافق با امريكا 
مناطق پشتون نشين را در دست مي گيرند و سهمي از قدرت را در كابل 
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گفت وگوی»جوان« با پيرمحمد مالزهي، كارشناس ارشد مسائل شبه قاره هند 

ق�رار دادن بخش هاي�ي از خ�اك 
افغانس�تان تحت كنت�رل طالبان 
بخش�ي از توافقات اس�ت، در ابتدا 
قرار بود 13 منطقه پشتون نش�ين 
افغانستان را در اختيار طالبان قرار 
دهند اما آنچه مطرح اس�ت اينكه 
طالبان ي�ك گ�روه ايدئولوژيك و 
انحصارطلب قومي است و اين مسئله 
 مانع بزرگي براي روند صلح اس�ت

نيازهاي داخلي امريكا سبب تسريع 
در مذاكره با طالبان شده است،  دونالد 
ترامپ و تيمش نياز مبرمي دارند تا 
نشان دهند كه خروج از افغانستان 
را شروع كرده اند و اين گونه القا كنند 
كه بع�د از اين، هزينه ه�اي جهاني 
امريكا كاه�ش خواهد ياف�ت. اين 
مسئله مي تواند شانس پيروز شدن 
 ترامپ در انتخابات را افزايش دهد


