
امريکايي ها حاضر مي شود، فکر نمي کنم که اين شخص 
براي امريکايي ها مشکلي داشته باشد. 

با توجه به ادعاي نامزدهاي رياست جمهوري 
به وج�ود تقلب، آيا نتيج�ه انتخابات هر چه 
باشد مورد قبول نامزدها به خصوص گلبدين 
حکمتي�ار و عبداهلل عب�داهلل، ق�رار خواهد 
گرفت ي�ا اينکه مث�ل 2014، باز هم ش�اهد 
اعتراضات سراس�ري در اين کشور خواهيم 
بود؟ همچنانکه عبداهلل گفته که اجازه تکرار 
حوادث دور قبل را نخواهد داد و حتي برخي 
کارشناس�ان افغ�ان گفته اند ک�ه هزاره ها و 
عبداهلل براي اعتراضات عليه نتايج انتخابات 

آماده مي شوند؟ 
اين مس��ئله بس��تگي به اين دارد که نامزدهاي رياست 
جمهوري تا چه حد انسجام و چه ميزان توان سازماندهي 
نيروهاي طرفدار خودش��ان را در واليات مختلف داشته 
باش��ند. اگر اين انسجام در س��طح گروه هاي سياسي و 
شخصيت هاي مطرح افغانستان و همچنين مردم وجود 
داشته باشد و موج سنگين و سراسري ايجاد کند، قطعاً 
نه امريکا و هيچ کش��ور ديگري نمي تواند خواسته هاي 
خود را بر مردم افغانستان و جريان هاي سياسي تحميل 
کند. اما اگر اين طرح و تاکتيک امريکايي ها و همچنين 
دولت اشرف غني تأثيرگذار باشد و هدف مستأصل کردن 
ديگر نامزدها و ط��ول دادن اعالم نتايج باش��د، طبيعتاً 
ديگر نامزدها دستش��ان به جايي بند نخواهد بود و هيچ 
اقدامي نمي توانند انجام دهند و در نهايت فرد مورد نظر 
امريکا از داخل صندوق ها بيرون خواهد آمد و به عنوان 

رئيس جمهور آتي اعالم خواهد شد. 
در صورت مخالفت نامزدها با نتايج انتخابات، 
آيا اين بار هم امريکا وارد عمل خواهد ش�د. 
در صورت ورود چه نقشي ايفا خواهد کرد و 
آيا ساير نامزدها اين ميانجيگري را خواهند 
پذيرف�ت؟ احتم�ال تکرار س�ناريوي 2014 
)تش�کيل دولت توافقي( با توج�ه به موضع 

عبداهلل چقدر است؟
در شرايط فعلي، وضعيت سال 2014 تکرار نخواهد شد. 
در آن دوره بيش از 50 درصد مردم افغانستان در انتخابات 
رياست جمهوري شرکت کرده بودند و تيم عبداهلل عبداهلل، 
با اکثريت آرا پيروز انتخابات ش��ده بود و شخصيت هاي 
عمده مثل عطا محمد نور و امير اس��ماعيل خان و ديگر 
ش��خصيت هاي تاجي��ک از عب��داهلل عب��داهلل حمايت 
مي کردند و ش��رايط به گونه اي بود ک��ه اگر امريکايي ها 
مداخله نمي کردند، قطعاً عبداهلل پيروز انتخابات مي شد و 
اين مسئله مورد نظر و خواست واشنگتن نبود. امريکايي ها 
از اعتراضات سراسري در افغانستان احساس خطر کردند 
و به اين جمع بندي رس��يدند که اگر عبداهلل را س��اکت 
نکنند به طور حتم، حاکميت افغانستان از مديريت امريکا 
خارج خواهد شد، اما االن چنين وضعيتي وجود ندارد. از 
يک طرف، نزديک به 20 درصد مردم در انتخابات اخير 
ش��رکت کردند که کمتر از 2 ميليون نفر بود. از طرفي، 
س��اختارهاي بين کانديداها کاماًل متفاوت شده است و 
برخي شخصيت هايي که جنجالي بودند و در ايجاد بحران 
مي توانستند نقش مهمي ايفا کنند مثل عطا محمدنور، 
فعاًل در صحنه سياسي حضور فعالي ندارند و ممکن است 
که خطر پنج سال پيش براي امريکايي ها ايجاد نشود. از 

طرفي، امريکايي ها از سال 2014 برنامه ريزي کرده اند که 
اين بار چگونه ش��رايط را مديريت کنند و اينکه تا کنون 
نتايج انتخابات اعالم نشده، دقيقاً در همين راستاست که 
نامزدها را خسته بکنند تا نتوانند در ادامه به اعتراضات 
جدي متوسل شوند و امريکا مجبور نشود به آنها سهمي 
در قدرت افغانس��تان بدهد و با مشارکت آنها يک دولت 

توافقي تشکيل دهند. 
داليل کاه�ش ميزان مش�ارکت م�ردم در 

انتخابات اخير افغانستان چه بود؟ 
چند دليل درباره مشارکت پايين مردم در انتخابات اخير 
وجود دارد. دليل اول، آماده نبودن مردم افغانستان براي 
حضور در انتخابات بود. چون که زمزمه بحث توافق صلح 
با طالبان مطرح بود و مذاکرات بين امريکا و اين گروه در 
جريان بود و تقريباً تا روزهاي آخر اين مسئله مطرح بود 
و اکثر شخصيت هاي سياسي بر اين باور بودند که با اين 
شرايط، انتخابات برگزار نخواهد ش��د و صلح امريکايي 
به نتيجه خواهد رس��يد و به همين خاطر، کمپين هاي 
قدرتمند در افغانستان به وجود نيامده بود. دومين مسئله، 
عملکرد بد و مديريت ناکارآمد حاکميت فعلي افغانستان 
در برآورده شدن خواسته ها و مطالبات مردمي بود. مردم 
افغان از اعمال ناشايست دولت و دروغ هاي بزرگي که از 
سوي عبداهلل عبداهلل و اشرف غني مطرح شد، سبب شد 
تا اعتماد مردم نسبت به دولت از بين برود و مردم به اين 
نتيجه رسيدند که در اين دور از انتخابات هم يکي از دو 
طرف پيروز خواهد شد و اگر دوباره به هر يک از اين افراد 
رأي بدهند، تاثيري در سرنوشت کشور به وجود نخواهد 
آمد. دليل سوم، ناامني هاي گسترده در سراسر افغانستان 
بود که باعث شد تا در بسياري از نقاط کشور صندوق رأي 
در نظر گرفته نشود تا مردم بتوانند در انتخابات مشارکت 
کنند. اين عوامل سبب ش��د تا ميزان رأي دهندگان در 

انتخابات اخير کاهش جدي داشته باشد. 
از آنجا که ميزان مشارکت در انتخابات اخير، 
خيلي پايين بود، به نظر مي رسد دولت برآمده 
از درون اي�ن انتخاب�ات، مش�روعيت الزم را 
نخواهد داشت و به نوعي دولت اقليت خواهد 
بود. در انتخابات 2014 که نزديک به 55 درصد 
مردم مشارکت داشتند، مشروعيت دولت به 
پايين ترين سطح ممکن رسيده بود، با توجه به 

مشارکت پايين مردم در انتخابات اخير، دولت 
آينده چگونه خواهد بود؟ 

خواست امريکايي ها همين بود که اوالً انتخابات ناموفقي 
برگزار شود و ميزان مشارکت مردمي پايين باشد تا بدين 
ترتيب بتوانند از اين مسئله بهره برداري بکنند و همچنين 
در آينده زمينه هر گونه مديريت حاکميت افغانس��تان 

توسط امريکايي ها فراهم شود. 
اخيراً دونالد ترامپ دستور شروع دور جديد 
مذاکرات با طالبان را داده است و طالبان هم 
از اين مسئله اس�تقبال کرده است. ترامپ 
قبل از انتخابات گفته بود که به خاطر کشته 
شدن يک سرباز امريکايي به دست طالبان، 
مذاکرات را متوقف کرده ولي بعضي ها فرضيه 
ديگري را مط�رح مي کنن�د از جمله اينکه 
داخل دولت امريکا اختالفاتي درباره ميزان 
امتيازهاي داده شده به طالبان وجود داشت 
که باعث شد ترامپ مذاکرات را قطع کند. به 

نظر شما دليل قطع مذاکرات چه بود؟ 
به نظرم، کشته شدن يک سرباز امريکايي بهانه اي بيش 
نبود، چون اين نوع کش��ته ها چيز جديدي نيست و تا 
به حال صدها نفر از نيروهاي امريکايي در افغانس��تان 
کشته شده اند و هيچ گونه واکنشي از سوي امريکا انجام 

بيش از دو ماه از برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
افغانستان گذشته اس�ت، ولي نتايج آن هنوز اعالم 
نشده و برخي نامزدهاي رياس�ت جمهوري از تقلب 
گسترده در اين انتخابات خبر مي دهند. دليل تأخير 
در شمارش آراي انتخابات چيست و بحث تقلبي که 

مطرح مي شود، چقدر جدي است؟ 
بحث تقلب در انتخابات افغانستان همواره وجود داشته و مطابق 
نظر اکثر نامزدهاي رياس��ت جمه��وري اين کش��ور، دور اخير 
پرتقلب تري��ن انتخابات در افغانس��تان بوده اس��ت. ام��روزه در 
افغانس��تان امريکايي ها بيش��تر امور را در اختيار دارند و سعي 
مي کنند ش��رايط را به نفع سياست هاي خودشان هدايت کنند، 
بنابراين در بحث تأخير در اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري، 
قطعاً خارجي ها به ويژه امريکا نقش دارند و يکي از داليل تأخير 
اين اس��ت که طرف هاي حاضر در اين انتخابات ک��ه مورد نظر 
واشنگتن نيستند مستأصل شوند و با طوالني شدن اعالم نتايج 
خسته شوند و نتوانند به نتيجه انتخابات اعتراض کنند. از طرفي، 
صلح با طالبان هم مطرح اس��ت، هر چند امريکايي ها درباره اين 
گروه ديدگاه متفاوت تري دارند ولي اکثر کارشناس��ان معتقدند 
که اين انتخابات پس از ک��ش و قوس هاي زياد درگير روند صلح 
شود که نتايج انتخابات اعالم نشود و با همکاري خارجي ها، يک 
حکومت موقت آن هم در سال آينده ايجاد شود. االن بعيد است 
مسئله انتخابات و تنش هاي آن به نتيجه برسد بلکه ممکن است 
تا سال آينده طول بکشد و با تشکيل دولت موقت، باقي مانده هاي 
طالبان هم در ساختار قدرت سهيم شوند. اگر هم بحث طالبان  
مطرح نباشد خود جريان هاي سياس��ي که در انتخابات دخيل 
هستند همه آنها مورد نظر امريکا نيستند و لذا جريان انتخابات را 
آنقدر طول مي دهند تا همه طرف ها خسته شوند و در نهايت يک 
جريان باقي بماند تا امريکايي ها با مديريت انتخابات، حاکميت 

افغانستان را بار ديگر به دست بگيرند. 
ش�ما گفتيد که امريکا نقش مهم�ي در تأخير اعالم 
نتايج انتخابات افغانستان دارد، با اين وجود، امريکا 
در انتخابات اخير به کدام يک از دو نامزد اصلي يعني 

اشرف غني و عبداهلل عبداهلل تمايل داشت؟ 
اگرچه امريکايي ها به صراحت اين مس��ئله را اعالم نکرده اند اما 
جاي شک نيس��ت که حاکميت فعلي افغانس��تان و اشرف غني، 
رئيس جمهور اين کشور با امريکايي ها مش��کلي نداشته است و 
اخيراً هم به واش��نگتن دعوت و در اين مورد صحبت هايي انجام 
شده است. همچنين رفتن اش��رف غني به پايگاه بگرام و ديدار با 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريکا بيانگر اين است که اشرف غني 
حتي حاضر است در کنار س��ربازان امريکايي و پشت سر ترامپ 
دست بسته بايستد. وقتي اش��رف غني با اين وضعيت در پايگاه 
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نشده است. امريکايي ها عالقه ندارند که به طالبان 
به عنوان يک وزنه سنگين سياسي نگاه کنند و به 
طور واقعي با اين گروه معامله کنند و طالبان هم از 
وزن و تالش هاي مبارزاتي خود به اهدافش دست 
پيدا کنند و بتوانند در س��اختار قدرت افغانستان 

سهيم شوند. 
امريکايي ها تنها به دو دليل سعي کردند با طالبان 
مذاکره کنند؛ يکي اينک��ه بتوانند از اين طريق به 
اهدافشان در افغانستان دست پيدا کنند و بحث 
صلح��ي در کار نيس��ت. حتي اگ��ر کل نيروهاي 
طالبان و ديگر گروه هاي تروريس��تي هم تسليم 
امريکا شوند، اين کشور حاضر نيست در افغانستان 
صلح برق��رار کند. اينک��ه امريکايي ها در مقطعي 
متوجه ش��دند که طالبان به دامان روسيه و ايران 
سقوط خواهد کرد و اگر اقدامي نکنند و اين گروه 
در اختيار مثلث روسيه، چين و ايران قرار بگيرد، 
ش��رايطي را ايجاد خواهد کرد که يک روزي عليه 
شوري س��ابق انجام ش��د. همانگونه که نيروهاي 
شوروي در برابر نيروهاي جهادي افغانستان تاب 
مقاوم��ت نياوردن��د و مجبور به ت��رک خاک اين 
کشور شدند، امريکا هم در برابر طالبان و همچنين 
گروه هاي ديگري که مخالف حضور امريکا هستند، 
نمي تواند مقاومت کند و به ش��کل مفتضحانه اي 
افغانستان را ترک خواهد کرد. از اين رو، دست به 
کار شده اند تا طالبان را از محور روسيه و ايران دور 

کنند و تحت کنترل خود بگيرند. 
دليل ديگر، اين است که امريکايي ها به افغانستان 
نيامده اند که به راحتي اين کش��ور را ترک کنند. 
امريکا وارد افغانستان شده است تا از آن به عنوان 
سکويي براي کنترل روس��يه، چين، هند و ايران 
استفاده کنند و از افغانس��تان به اين رقبا اشراف 
داشته باشند. در همين راس��تا، به گروه هايي نياز 
دارد که بتواند براي ضربه زدن به منافع اين چهار 
کشور استفاده کند. طالبان ديدگاه امريکايي ها را 
ندارند و بيشتر به دنبال تشکيل امارات اسالمي در 
افغانستان و حکومت بر اين کشور هستند و مثل 
گروه تروريستي داعش و القاعده رويکرد منطقه اي 
ندارند که بر اساس سياست ها و اهداف واشنگتن، 
عليه ايران يا روس��يه وارد عمل ش��وند. بنابراين، 
امريکايي ها سعي دارند با مذاکرات با طالبان، اوالً 
اين گروه را فريب دهند و ناتوان سازند و در درون 
طالبان اختالف و انش��عاب ايجاد کنند و برخي از 
سران اين گروه هم ترور ش��وند تا به مرور طالبان 
از هم فروبپاش��د و در نهايت امريکا زمام امور را به 
دست بگيرد. در نهايت، اگر افرادي هم از طالبان 
باقي ماند آنه��ا را وارد صحنه سياس��ي کرده و از 
جنگ و درگيري بيرون بکشند و در درون دولت 
وارد کنند و زماني که صحنه سياس��ي خالي شد، 
داعش را تقوي��ت کنند تا بتواند بر ن��وار مرزهاي 
شمالي و غربي افغانس��تان متمرکز شود تا عليه 
ايران و روس��يه بهره برداري بکنند و بدين ترتيب 
سياست هاي سخت و نرم عليه رقبايشان را اجرايي 
کنند. به همين خاطر، مقامات امريکا مذاکرات با 
طالبان را به دس��ت گرفته اند تا به نتيجه مطلوب 
برسند. ولي طالبان بايد حواسشان جمع باشد که 
امريکا نمي خواهد با اين کيفيت وارد قدرت شوند 
و به راحتي در افغانستان امنيت برقرار و حاکميت 
مستقلي تشکيل شود که طالبان بتوانند حکومت 
کنند در حالي که در افغانستان اين مسئله محقق 
نخواهد ش��د. اين در حالي اس��ت که کشورهاي 
منطقه هم اجازه نخواهند داد تا امريکا به صورت 
انحصاري عمل کند و مردم افغ��ان هم که طرف 
اصلي هس��تند خواهان اين روند نبوده و مخالف 
سياست هاي واشنگتن هستند. طبيعتاً امريکايي ها 
آنچه را که در باطن به دنبال آن هستند نمي توانند 
جامه عمل بپوشانند و بحران افغانستان به همين 

شکل کنوني ادامه خواهد يافت. 
آيا دور جديد مذاکرات به نتيجه خواهد 
رسيد يا اينکه مثل دور قبل در روزهاي 
پاياني به شکست منجر خواهد شد. به 
خصوص که طالبان در بيانيه خود گفته 
که مذاکرات را از همان جايي که متوقف 

شده است، شروع خواهد کرد؟ 
 اي��ن مذاکرات به اي��ن زودي به نتيج��ه نخواهد 
رسيد، چون از يک طرف، در شرايط فعلي امريکا 
در سياس��ت هاي خود در افغانس��تان س��ردرگم 
ش��ده و نمي داند که چه کاري بايد بکند تا بتواند 
از اين مهلکه نجات پيدا کنن��د. امريکايي ها وارد 
افغانستان شده اند که براي مدت زمان طوالني در 
اين کشور بمانند و برنامه ها و سياست هاي از پيش 
طراحي شده خودشان را در اين کشور پياده کنند. 
براي واشنگتن اصل خود افغانستان نيست، بلکه 
کشورهاي ديگر منطقه است که بايد قدرت نظامي 

و اقتصادي شان تضعيف شود. 
با توج�ه ب�ه اينک�ه خ�روج نيروهاي 
اين کش�ور از افغانس�تان شرط اصلي 
طالبان براي توافق نهايي با امريکاست، 
آيا ترامپ حاضر مي ش�ود بخش�ي از 
نيروهايش را از افغانستان خارج کند؟ 

امريکايي ها اين مذاکرات را به دست خواهند گرفت 
و در آينده نزديک مشخص خواهد شد که در کدام 
کشور برگزار مي شود. در ارتباط با خروج نيروهاي 
امريکا از افغانستان، اگر تصور کنيم که خروج کاملي 
انجام خواهد شد، اين مسئله اتفاق نخواهد افتاد. هر 
چند ممکن است 8 هزار نيروي نظامي از افغانستان 
خارج شوند، اما 8 هزار مش��اور نظامي بار ديگر به 
افغانستان وارد خواهد شد. در نهايت، به اين خاطر 
که اگر فرض کنيم آنگون��ه که طالبان مي خواهند 
مذاکرات به نتيجه برسد، صرفاً به اين خاطر است که 
بگويند امريکا به خواسته طالبان عمل کرده است، 
ش��ايد در ظاهر اين کار را بکند اما در مقابل، بيش 
از تعداد نيروهاي خارج ش��ده، نيروهاي سياسي و 

نظامي ديگري به افغانستان اعزام خواهند شد. 
در شرايط کنوني، خارج شدن امريکا از افغانستان 

قابل پيش بيني نيس��ت مگر اينکه در افغانس��تان 
يک نهضت ملي در اين کش��ور ص��ورت بگيرد که 
بتواند نيروهاي امريکاي��ي را وادار به خروج بکند. 
اما فعالً چنين حرکتي در بين مردم افغان مشاهده 
نمي شود، زيرا در 18 سال گذشته امريکايي ها در 
سطح افکار عمومي و اليه اليه مردم افغانستان کار 
کرده  و اين ذهنيت را جا انداخته اند که حضور امريکا 
در افغانستان ضروري است و اگر نيروهاي خارجي 
نباشند، افغانستان به دهه هاي قبل برمي گردد و قتل 
و خونريزي بار ديگر در اين کشور حاکم خواهد شد و 

اين امر خالف واقع را در بين مردم شايع کرده اند. 
مالبرادر، رئيس دفتر سياس�ي طالبان 
اخي�راً در تهران با محمد ج�واد ظريف 
ديدار کرد. قباًل ه�م مالقات هايي بين 
مقام هاي ايراني با نماين�دگان طالبان 
انجام ش�ده بود. هدف اين مالقات ها از 

طرف طالبان چه مي تواند باشد؟ 
سه احتمال در اين زمينه وجود دارد. اول، طالبان 
براي اينکه دست برتر را در مذاکرات با امريکا داشته 
باشند هر از گاهي گفت وگوهايي با مقامات روسيه، 
چين و ايران انج��ام مي دهند تا ب��ه امريکايي ها 
بفهمانند که اگر مذاکرات را لغو کنند، کشورهايی 
در منطقه وجود دارند که مي توانند با آنها مذاکره 
کنند و نتايج مطلوبي به دست آوردند و جنگ عليه 
منافع امريکا در افغانستان را تشديد کنند و تالش 
مي کنند با اين مذاکرات، امريکايي ها را بترسانند. 
دليل دوم، ممکن است در اثر مذاکرات با امريکا، 
طالبان به نتايجي دس��ت پيدا کنند و وارد قدرت 
شوند و طبيعي است که حسن نيت ايران به عنوان 
قدرت منطقه اي ضروري است. اگر در افغانستان، 
حس��ن نظر ايران از طرف جريان هاي سياسي و 
دولت کسب نشود، روند مطلوبي که مدنظر است 
به وجود نخواهد آمد. ايران همواره به دنبال صلح 
و امنيت در افغانس��تان بوده و تا کنون نگاه منفي 
نسبت به مسائل افغانستان نداشته است. در بحث 
عدم برقراري صلح افغانس��تان کافيست که ايران 
نظاره گر مسئله باشد و هيچ دخالتي در برقراري 
صلح در افغانستان انجام ندهد که در اين صورت 

هيچ صلحي به وجود نخواهد آمد. 
دليل سوم، طالبان از زماني که در افغانستان حاکم 
بودند و بعد از آن، اين موض��وع را به خوبي درک 
کرده اند که اگر ايران نقش جدي در گفت وگوهاي 
صلح نداش��ته باش��د، صلح برقرار نمي شود و اين 
مس��ئله را امريکايي ها مي دانند. به همين خاطر 
تالش کرده اند تا در اجالس چين که اخيراً برگزار 
ش��د نماينده اي از ايران حضور داش��ته باشد، اما 
ايران چون مش��اهده کرد که دولت افغانستان به 
عنوان محور اصلي در اجالس چين نماينده ندارد، 
حاضر نشد در آن ش��رکت کند و تا کنون هم نظر 
خود را اعالم نکرده و شايد در آينده هم در چنين 
اجالس هايي مشارکت نکند، اگر هم شرکت بکند، 
نظر ايران در اين اجالس ها مطرح مي شود. چون 
دولت افغانستان به عنوان طرف اصلي در اينگونه 
نشس��ت ها حضور ندارد، به همي��ن خاطر بحث 
صلحي در کار نخواهد بود. بر اين اساس، طالبان 
به ايران آمده اند و اين مالقات ها تازگي ندارد و در 
گذشته هم وجود داشته و گفت وگوهاي اخير در 

ادامه همان ديدارهاي قبلي انجام شده است. 
بين طالبان دهه 1990 و طالبان کنوني 
چق�در تف�اوت انديش�ه ای  در اين دو 

مقطع تاريخي وجود دارد؟
بستگي دارد که طالبان چقدر مستقل و مطابق اسالم 
و منافع مردم عمل کند. اگر اين معيارها را رعايت کند، 
مي تواند در افغانستان دولت و حاکميت تشکيل دهد و 
بدون افراط و تفريط حقوق همه مردم را در نظر بگيرد 
و بر اساس اصول کشورداري و طبق ديدگاه اسالمي 
عمل کند. در اين صورت، نه تنه��ا با ايران اختالفي 
نخواهد داش��ت بلکه از منظر ديني با ايران همسو و 
هم نظر خواهد بود. اما اگر طالبان مثل گذشته متأثر 
از سازمان اطالعاتي پاکستان )آي اس آي( و سازمان 
سيا باش��د، از نظر محتواي فکري و امنيتي فرقي با 
گذشته نخواهد داشت و تنها از لحاظ ظاهري در رفتار 
و اعمالش تغييراتي ايجاد خواهد شد اما از نظر محتوا 
تغييري به وجود نخواهد آمد و همچون گذشته رفتار 

افراط گرايانه عليه ايران در پيش خواهد گرفت. 
سفر ترامپ به افغانستان با چه هدفي 
انجام شده است. آيا اين سفر مخفيانه 
در ارتباط با صلح افغانستان انجام شده 
يا اينک�ه صرفاً براي حض�ور در پايگاه 

بگرام و مالقات با سربازان بود؟ 
گاهي مقامات امريکايي به افغانستان سفر مي کنند، 
چون افغانستان براي امريکايي ها استراتژيک است 
و اهميت آن بيش از س��وريه و عراق اس��ت. عراق 
و س��وريه به لحاظ منابع نفتي و همچنين تأمين 
امنيت رژيم صهيونيس��تي ب��راي امريکا اهميت 
دارند اما در پيرامون افغانستان، چهار کشور رقيب 
امريکا، يعني روسيه، چين، هند و ايران قرار دارند 
که بر اساس برآوردهاي مقامات واشنگتن در آينده 
نزديک قدرت اقتصادي از غرب به شرق و به ويژه 
به اين چهار کش��ور منتقل خواهد شد. بنابراين، 
امريکايي ها طرح هاي گس��ترده  و عميقي دارند 
و اتاق هاي عملياتي نرم و س��خت در افغانس��تان 
تشکيل داده اند و براي رسيدن به اين هدف، بايد 
در افغانستان حضور داش��ته باشند. اينکه ترامپ 
مخفيانه و چراغ خاموش به افغانستان سفر مي کند 
به اين خاطر اس��ت که از ناامني هاي��ي که وجود 
دارد، واهمه دارد. طي 18 س��ال گذشته از اشغال 
افغانستان، امريکا و متحدانش نه تنها نتوانسته اند 
امنيت در افغانستان را تثبيت کنند بلکه ناامني ها 
را هم تش��ديد کرده اند. بنابراي��ن، امريکايي ها از 
طرف گروه ه��اي داخلي افغانس��تان و از خطرات 
خطوط پروازي منطقه اي از ناحيه روسيه و ايران 
احساس نگراني دارند و به همين منظور، مخفيانه 

به افغانستان سفر مي کنند. 

مذاکره امریکا با طالبان برای دوری آنها از ایران و روسيه است
گفت وگو با سيدعيسي حسيني مزاري، مديرمسئول خبرگزاري صداي افغان

در حالي که قرار بود س�ه هفته پ�س از برگزاري انتخابات رياس�ت  جمهوري 
روح اهلل صالحی
      گفت وگو

افغانستان، نتايج نهايي آن اعالم ش�ود با گذش�ت بيش از دو ماه افغانستان 
همچنان در بالتکليفي به سر مي برد و خبري از اعالم نتايج نيست؛ اقدامي که 
به نظر مي رسد، اين بار هم پاي امريکا در ميان است تا فرمول خاص خود را در افغانستان پياده کند.  با طوالني 
شدن پروسه اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري افغانستان که گفته مي شود پرتقلب ترين دوره انتخابات 
در تاريخ اين کشور بوده، نگراني ها درباره شروع دور جديد اعتراضات سراسري افزايش يافته است. جدا از 
نتايج انتخابات، تأخي�ر در اعالم نتيجه آن، هزينه ه�اي رواني زيادي را براي مردم در پي خواهد داش�ت و 
مي تواند بي اعتمادي افغان ها نس�بت به مسئوالن اين کش�ور را تش�ديد کند. با توجه به وضعيت کنوني 
افغانستان و تالش ها براي از سرگيري مذاکرات طالبان و امريکا که به باور برخي کارشناسان منتظر اعالم 
نتيجه انتخابات است، اگر نتواند ختم به خير شود، چالش هاي بزرگي را براي افغانستان رقم خواهد زد. با توجه 
به اظهارات نامزدهاي رياست جمهوري به بروز تقلب گس�ترده در انتخابات اخير، مقامات امريکايي تالش 

مي کنند تا فرايند اعالم نتايج را طوالني کنند تا شايد بتوانند نامزدهاي اصلي را همچون سال 2014، براي 
دولت وحدت ملي راضي کنند اما اين بار عبداهلل عبداهلل، رئيس اجرايي افغانس�تان حاضر به عقب نشيني 
نيست و گفته است که نتايج آلوده به تقلب انتخابات را نخواهد پذيرفت. با توجه به کاهش مشارکت مردمي 
در دور اخير انتخابات و سهل انگاري دولت در اعالم نتايج آن، افق روشني براي برون رفت از بحران سياسي 
در اين کشور وجود ندارد و ادامه بي ثباتي سياسي مي تواند به نفع طالبان و گروه هاي تروريستي باشد تا دامنه 
حمالت خود در اين کشور را تشديد کنند.  سيدعيسي حسيني مزاري، مديرمسئول خبرگزاري صداي افغان 
در گفت وگو با »جوان« مي گويد: »االن بعيد است مس�ئله انتخابات و تنش هاي آن به نتيجه برسد و ممکن 
است تا سال آينده طول بکشد و با تشکيل دولت موقت، باقي مانده هاي طالبان هم در ساختار قدرت سهيم 
شوند. اگر هم بحث طالبان مطرح نباشد خود جريان هاي سياسي که در انتخابات دخيل هستند همه آنها 
مورد نظر امريکا نيستند و لذا جريان انتخابات را آنقدر طول مي دهند تا همه طرف ها خسته شوند و در نهايت 
يک جريان باقي بماند تا امريکايي ها با مديريت انتخابات، حاکميت افغانستان را بار ديگر به دست بگيرند.« 

طالبان براي اينکه دس�ت برت�ر را در 
مذاک�رات با امريکا داش�ته باش�د هر 
از گاه�ي گفت وگوهايي را ب�ا مقامات 
روسيه، چين و ايران انجام مي دهد تا به 
امريکايي ها نشان دهد اگر مذاکرات را 
لغو کنند، کشورهايي درمنطقه وجود 
دارند که مي توانند با آنها مذاکره کنند 
و نتايج مطلوب�ي را به دس�ت آورند و 
جنگ عليه منافع امريکا در افغانستان 

را تشديد کنند 


