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   دکتر سید رضا صدرالحسینی :   بانگاهی به عملکرد 3 ماه گذشته طالبان که در حال درنوردیدن 
ــت و با توجه به اینکه دولت افغانستان  ــتان اس ــرزمین افغانس بخش های عمده ای از والیات و س
ــای حمایت زیادی را از جانب آمریکا دریافت کرده بود اما در این رابطه ایاالت متحده هیچ  قول ه
اقدام مناسبی را انجام نداد و به نظر می رسد که چشم انداز آینده افغانستان به طور کامل مشخص 

نیست.
این وضعیت در حالی است که بیش از 1۶0 ولسوالی از مجموع 3۷0 ولسوالی افغانستان در اختیار 
طالبان قرار گرفته و این امر نشان دهنده آن است که آینده نزدیک بسیار تیره و تار بوده و مشخص 

نیست چه دولت و قدرتی در افغانستان در رأس کار خواهد بود.
ــفر اخیر اشرف غنی به آمریکا و تالش وی برای متقاعد کردن آمریکایی ها برای  از یک طرف س
عدم خروج از افغانستان مطرح است و از طرف دیگر آمریکایی ها با وجود وعده های زیادی که در 
ــال های گذشته به دولت های افغانستان داده اند هیچ گونه حمایتی از دولت اشرف غنی در  طول س

برابر طالبان انجام ندادند.
از طرف دیگر آمریکایی ها مذاکرات محرمانه ای را در دوحه با طالبان انجام دادند که دولت افغانستان 
در این مذاکرات حضور نداشت و درست در شرایطی تصرف بخش های مختلف افغانستان از سوی 
طالبان شدت گرفته که آمریکا اعالم کرده در حال خارج شدن از افغانستان است بنابراین می توان 
ــده در مذاکرات دوحه دریافت کرده  ــبزی را در این رابطه از ایاالت متح گفت که طالبان چراغ س

است.
ــانه ای در داخل  ــفانه فضای کنونی رس ــت که متأس نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این اس
افغانستان دچار تعارضات گوناگون است از یک طرف موضوع خشونت طالبان مطرح می شود و از 

سوی دیگر موضوع سپردن اراضی به طالبان با اختیار به این گروه مطرح می شود.
واقعیت امر این است که طالبان تاکنون خشونت قابل توجهی را در برابر مردم بخصوص هزاره ها، 
شیعیان و تاجیک ها انجام نداده و همه اقدامات نظامی آن علیه نیروهای دولتی بوده از همین رو هیچ 
ــم انداز واضحی درباره آینده افغانستان وجود ندارد اما توان طالبان برای تصرف سرزمین های  چش
مختلف و پیوستن مردم مناطق مختلف به طالبان نشان می دهد که در سه تا شش ماه آینده وضعیت 

حاکمیتی در سرزمین افغانستان به همین شکل خواهد بود.

تسلیحات آمریکایی در دستان جریان های آشوب طلب
ــت که آمریکا در 20 سال گذشته گروه های ناشناخته و حتی القاعده و داعش را در  باید توجه داش
منقطه تسلیح کرده است. اکنون آمریکا تسلیحاتی را که امکان و یا ارزش جابجایی ندارند را در میان 

گروه های مختلف افغان توزیع می کند و این امر کاماًل روشن است.
در شرایطی تصرف بخش های مختلف افغانستان از سوی طالبان شدت گرفته که آمریکا اعالم کرده 
در حال خارج شدن از افغانستان است بنابراین می توان گفت که طالبان چراغ سبزی را در این رابطه 

از ایاالت متحده دریافت کرده است
اینکه آیا این تسلیحات می تواند در آینده خطری را متوجه همسایگان افغانستان و بویژه جمهوری 
اسالمی ایران بکند باید گفت خیر چون تا پیش از این آمریکا با وجود در اختیار داشتن تسلیحات 
پیشرفته در افغانستان خطری متوجه مرزهای ایران نشد و جمهوری اسالمی توانست به خوبی از 
مرزها و منافع ملی خویش صیانت و دفاع کند و اکنون وجود تسلیحات از کار افتاده و قدیمی نیز 

نمی تواند خطری را متوجه ایران بکند.
این امر نیز مطرح است که آمریکا این تسلیحات را با هدف ادامه جنگ و ناامنی در افغانستان بین 
جریان های افراطی و آشوب طلب و گروه هایی که می خواهند سیاست های آمریکا را در منطقه پیاده 

کنند توزیع می کند تا نشان دهد که با خروج آن از هر 
نقطه ای، آن مکان گرفتار خشونت و ناامنی می شود در 
صورتی که موضوع برعکس بوده و این حضور آمریکا 
است که موجب بروز ناامنی در مناطق مختلف جهان 
شده است.نکته ای که نباید فراموش شود تبعات خروج 
غیر مسئوالنه آمریکا از افغانستان و مسائلی است که 

بواسطه این حرکت ایاالت متحده بوجود می آید.

حمایت ایران از مذاکرات بین افغانی
ــوده و از اهمیت ویژه ای  ــرات بین افغانی مفید ب مذاک
ــیار مهم است چون  ــت. این مذاکرات بس برخوردار اس
می تواند از یک سو امنیت ملی و منافع مردم افغانستان 
ــا را کاهش دهد و از  ــن کرده و رنج و آالم آنه را تأمی
سوی دیگر منطقه را به ثبات نزدیک تر کند. جمهوری 
اسالمی ایران نیز از این مذاکرات حمایت می کند و بر 
انجام آن تاکید داشته و به انجام آن نیز کمک می کند.

توصیه های راهبردی
ــرف غنی با توجه به نابسامانی های گسترده  دولت اش
ــتگی های شدید به کمک های بیرونی،  و با وجود وابس
توان ایستادگی طوالنی مدت را در مقابل طالبان ندارد 
و بسیاری از عناصر جهادی باقی مانده در حاکمیت با 
مشکالت زیاد داخلی، نداشتن انسجام کامل به سختی 

می توانند جایگاه خود را در میان مردم بازسازی کنند.
ــالمی ایران با همکاری  ــرایط جمهوری اس در این ش
ــورهای منطقه و هر دو طرف درگیری  و تعامل با کش
ــعی کند تا حد امکان از گسترش خشونت ها و  باید س
ــه گفتگو و مذاکره  ــا بکاهد و دو طرف را ب درگیری ه
ــانه های  ــن راه حلی کم تنش دعوت کند و رس و یافت
ــمی از ورود به مناقشه و تحریک دو طرف منازعه  رس
پرهیز کنند، چون کشیده شدن افغانستان به دور جدید 
درگیری و جنگ داخلی به نفع هیچکس نیست و دود 
این آتش در وهله اول به چشم مردم مظلوم افغانستان 
و بعد از آن، کشورهای منطقه خواهد رفت و مهم تر از 
همه اینکه هیچیک از دو طرف نیز قطعاً به اهداف صد 
درصدی خود نخواهند رسید و در نهایت جز خاکستری 
ــد و آمریکا که مقصر  ــتان باقی نخواهد مان از افغانس
اصلی همه نابسامانی ها در افغانستان است، نظاره گر و 

خوشحال!
*کارشناس ارشد مسائل منطقه

اهمیت مذاکرات بین افغانی
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ــناس مسائل  ــبق ایران در عراق و کارش ــفیر اس س
افغانستان می گوید آمریکا عمداً در تدارک شرایطی 
ــتان به ورطه جنگ داخلی سقوط  ــت که افغانس اس
ــی  کند و تنها راه گریز از این فاجعه اتکا به دیپلماس

منطقه ای است.
ــی از  ــذرد؛ یک ــتان می گ ــروز در افغانس ــه ام  آنچ
ــت. از ادعای  داغ ترین موضوعات خبری جهان اس
ــدید ناامنی در نتیجه  خروج نظامی آمریکایی ها، تش
ــروی های طالبان، انکار دولت کابل نسبت به  پیش
ــده و مذاکرات بین  ــه اوضاع از تعادل خارج ش اینک
ــه در گیر و دار نبردهای میدانی طرفین  االفغانی ک
ــت. اینکه چرا آمریکا  ــت خورده اس دعوا، به بن بس
ــتان، به  ــینی در افغانس ــال خوش نش ــد از 20 س بع
ــئوالنه راه خروج از این کشور را در  گونه ای غیرمس
پیش گرفته حال آنکه حتی پیش از آغاز این فرایند؛ 
ــوالی  ــاهد اولین جرقه های ناامنی بودیم، خود س ش
ــت که باید توضیحی درخور برای آن پیدا کرد.  اس
ــئولیت آن را  ترورهای هدفمندی که هیچکس مس
ــیعیان که داعش  ــه عهده نمی گرفت، حمله به ش ب
ــرکات طالبان  ــل بود و در نهایت، تح ــا دخی در آنه
ــتان  ــی رود با هدف فتح دوباره افغانس ــه گمان م ک
صورت می گیرد دامنه این همه ناامنی را روز به روز 
وسیع تر می کند و از همه عجیب تر، رفتار بی تفاوت 

و خونسردانه واشنگتن است.
اینکه آمریکا می گوید می رویم اما اشراف اطالعاتی 
ــتان  ــی خود را حفظ می کنیم، اینکه از پاکس و هوای
گرفته تا ازبکستان و تاجیکستان دنبال رایزنی برای 
ــت، اینکه در نحوه رفتنش نوعی  ــتقرار نیرو اس اس
ــت؛ همه و همه بر  »برمی گردیم« خاص نهفته اس
ابهام اوضاع افغانستان می افزاید. واشنگتن در حالی 
فرایند خروج را آغاز کرد که گمان می رفت تالشی 
ــبرد مذاکرات بین االفغانی در  بین المللی برای پیش
ــاع به گونه ای دیگر  ــت؛ اما به ناگاه اوض جریان اس
ــانتاژهای  ــا آنجا که امروز در میان ش پیش رفت ت
ــقوط کابل  ــی، احتمال س ــانه های غرب خبری رس

کابوسی است که فقط ۶ ماه با آن فاصله داریم!
ــوالت اخیر،  ــردرگم تح ــدن کالف س برای باز ش
ــن کاظمی قمی«  ــگار مهر در گفتگو با »حس خبرن
به بررسی موضوعاتی چون سناریوی اصلی آمریکا 
ــن عملیاتی  ــتان، تغییر دکتری ــده افغانس ــرای آین ب
ــه تحوالت جاری به  ــنگتن و نوع نگاه ایران ب واش

ویژه پیشروی های نظامی طالبان پرداخته است.
کاظمی قمی اولین سفیر ایران در عراق بعد از سقوط 
رژیم بعث بوده است. او مدرک کارشناسی اقتصاد و 
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک دارد. کاظمی 
ــول کنسولگری جمهوری  ــتر نیز سرکنس قمی پیش
ــتان بود.  ــهر هرات در افغانس ــالمی ایران در ش اس
ــتی  ــه اقدامات مهم وی می توان به سرپرس از جمل
ــی در 2 دور اول مذاکرات هیئت های  ــت ایران هیئ
ــاره کرد که در  ــی و آمریکایی درباره عراق اش ایران

دفتر کار نوری المالکی انجام می شد.

تحوالت جاری در افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید و اصوالً با توجه به اینکه 
ادعا می شود کابل همچنان از حمایت واشنگتن برخوردار است، دلیل ضعف دولت 

کابل در مقابله با پیشروی های طالبان چیست؟
تحلیل تحوالت جاری در افغانستان با توجه به دو مؤلفه باید انجام بگیرد. مؤلفه اول بر این 
ــتان در حال رخ دادن است، بدون در نظر  ــت که تحلیل آنچه که در افغانس ــتوار اس اصل اس

گرفتن سایر رخدادهای ژئوپلیتیکی و سیاسی منطقه ای میسر نیست.
ــکل بگیرد که  ــتان یک ارتش حرفه ای و ملی ش ــا هرگز اجازه ندادند در افغانس آمریکایی ه
ــتد. از نگاه واشنگتن، دولت کابل باید  ــد که روی پای خودش بایس ــته باش توانایی آن را داش
ــیر تاریخی تحوالت  ــد مؤلفه دوم بر س به گونه ای می بود که برای آمریکا قابل مدیریت باش
افغانستان در حدود 42 سال گذشته متمرکز است که شامل کودتای کمونیستی، تجاوز ارتش 
ــرخ شوروی سابق، تشکیل حکومت مجاهدین و در نهایت ایجاد رژیم طالبان و در نهایت  س

حوادث بعد از 11 سپتامبر تا روی کار آمدن دولت فعلی کابل می شود.
ــتانی بر می آید، در شکل دهی  آنگونه که از اظهارات قبلی آمریکایی ها و حتی مقامات پاکس
ــورهایی مثل آمریکا ذی نفع بوده اند. حتی وقتی از »بی نظیر بوتو«  ــیس طالبان، کش و تأس
ــتان به دلیل ایجاد و حمایت از طالبان انتقاد شد؛ او بدون رد این  ــبق پاکس ــت وزیر اس نخس
اتهام، در پاسخ گفت »فقط ما نبودیم؛ بلکه دیگران نیز )در ایجاد طالبان( ذی نقش بودند«. 
ــاد آن عالوه بر  ــوردار بود؛ اما در ایج ــتگاه مردمی نیز برخ ــان تا حدی از خاس ــه طالب اگرچ
پاکستان، آمریکایی ها، سعودی ها و انگلیسی ها هم ذی نقش بودند چرا که در دوره حکومت 
مجاهدین، اختالف میان گروه های جهادی، شرایط امنیتی-اقتصادی بدی را به وجود آورد و 

همین مسئله هم تا حدی مایه اقبال طالبان شد.
ــته به این سو شاهد هستیم،  ــال گذش ــقوط طالبان که از 20 س ــرایط بعد از س در توضیح ش
باالخره دولت هایی در رأس امور بوده اند که از طریق انتخابات روی کار آمدند- انتخاباتی که 

شاید جامع و کامل نباشد اما نشانه هایی از مردم ساالری در آن وجود دارد.
ــنگتن قابل مدیریت  اما از نگاه آمریکایی ها، دولت کابل باید به گونه ای می بود که برای واش
ــرایطی را به وجود آوردند که در بُعد دفاعی و امنیتی،  ــد. از طرف دیگر، آمریکایی ها ش باش

دولت افغانستان وابسته به آمریکا باشد.
ــت که تحوالت جاری در افغانستان را راحت تر تحلیل کنیم. حتی  این مقدمه از آن بابت اس
ــتان مدیریتی  ــی، تمام تالش آمریکا آن بود که مبادا دولت افغانس ــت روابط خارج در مدیری
ــد. هدف هم آن بود که حضور نظامی آمریکا در خاک  ــنگتن داشته باش خارج از کنترل واش

افغانستان قانونمند جلوه کند.
ــتان، عراق یا هر نقطه دیگری که به اشغال آنها در  یکی از خیانت های آمریکا چه در افغانس
می آید؛ این است که مانع از تشکیل یک دولت قدرتمند و یک ارتش حرفه ای و ملی در آن 
ــود. آمریکایی ها هرگز اجازه ندادند که در افغانستان یک ارتش حرفه ای و ملی  ــور می ش کش
ــته باشد که روی پای خودش بایستد. در عراق هم شاهد  ــکل بگیرد که توانایی آن را داش ش
ــعبی بودیم. دلیل این مخالفت آن است که  ــیج مردمی حشد ش ــکیل بس مخالفت آنها با تش
ــتوار است و این به نفع دولت واشنگتن  اقتدار ملی دولت های مردم پایه روی همین مردم اس

نیست.

دیپلمات سابق ایرانی :

ایران با تمام طیف های افغان در تعامل است
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ــئله دولت قدرتمند هم وضع به همین منوال  در مس
است. وقتی سیاست آمریکا بر پایه برخورد با طالبان 
متمرکز شد؛ مجاهدینی را که با ارتش سرخ شوروی 
سابق جنگیدند؛ تحت عنوان قهرمان ملی به صحنه 
آوردند. اما بعد از سقوط طالبان، وقتی پای تشکیل 
دولت به میان آمد؛ آمریکایی ها به همان قهرمان ها، 
ــاالر« دادند تا به این بهانه، مانع از  لقب »جنگ س
ــوند که بر پایه نیروهای جهادی  ــکیل دولتی ش تش
است. به این ترتیب بود که آمریکا سلطه خود را بر 

افغانستان حاکم کرد.
 

با توجه به این ادعا که آمریکا به دنبال کاهش 
حضـور نیرو و تجهیـزات در غرب آسـیا به 
بهانه تمرکز بر ایندوپاسیفیک است؛ آیا این 
موضوع که افغانستان دیگر مثل گذشته برای 

واشنگتن اهمیت ندارد، صحیح است؟
ــتید که »آیا به  ــخ به این سوال هس اگر دنبال پاس
ــان برای  ــتان همچن ــروج ادعایی، افغانس ــم خ رغ
ــه از نگاه  ــد بگویم ک ــت دارد«؛ بای ــکا اهمی آمری
ــنگتن، افغانستان محل تقاطع سه حوزه تمدنی  واش
است –حوزه هایی که در رقابت یا تخاصم با آمریکا 
ــامل تمدن ارتدوکس مسیحی روسی،  هستند و ش
تمدن کنفسیوس چینی و تمدن اسالمی جمهوری 

اسالمی ایران می شوند.
افغانستان یکی از مکان هایی است که آمریکا گمان 
ــه تمدن را  ــلط بر آن، این س می کند می تواند با تس
مهار کند. این سوای از اهمیت ژئوپلیتیک افغانستان 
ــار بودن آن از ذخایر غنی مواد معدنی است  یا سرش
ــه تمدن یاد شده به لحاظ راهبردی برای  و مهار س

آمریکا نکته مهمی است.
ــال حضور نظامی آمریکا  در عین حال، برایند 20 س
ــی امنیتی در این  ــدم ثبات سیاس ــتان، ع در افغانس
ــروی های اخیر  ــت حال آنکه شاهد پیش کشور اس

طالبان هستیم.

سیاسـت کلی ایران در قبال افغانسـتان بر چه مبنایی اسـت و با چه گروه هایی 
تعامل می کند؟

ــت نگاه  ــتان اس یکی از راهبردهای عملیاتی ایران، تعامل با همه طیف های مختلف افغانس
ــالمی، از ابتدای شکل گیری افغانستان جدید بر پایه ایجاد افغانستانی مستقل،  جمهوری اس
ــغالگری بوده است. برای  ــکوفا، دارای حاکمیت ملی و فراگیر و به دور از اش آزاد، با ثبات، ش
ایران اینکه چه کسی در رأس حکومت افغانستان باشد در مقایسه با اینکه آن حکومت بر پایه 
ــاالری شکل گرفته باشد؛ از اهمیت کمتری برخوردار است. به همین دلیل هم یکی  مردم س
از راهبردهای عملیاتی ایران، تعامل با همه طیف های مختلف افغانستان است. مثاًل رویکرد 
ایران هرگز این نبوده که چون شیعه هستیم؛ پس فقط باید با هزاره های افغانستان در ارتباط 
ــتیم، پس فقط باید با تاجیک ها در ارتباط باشیم. افغانستان  ــیم؛ یا چون فارس زبان هس باش
موزه ای از تنوع قومیت ها است و تعامل با همه این اقوام مهم است. از زمان ورود به اجالس 
ــتان جدید؛ ایران هرگز نگاه قومی-مذهبی به  ــت بر شکل گیری افغانس بُن که مقدمه ای اس

افغانستان نداشته و همچنان این سیاست را دنبال می کند.
ــتان دنبال می کند.  ــت که آمریکا در افغانس ــتی اس ــت نقطه مقابل سیاس ــت درس این سیاس
ــت حال حاضر  ــت. وضعی ــتان اس ــران بر پایه منافع و مصالح مردم افغانس ــت های ای سیاس
ــتان به گونه ای است که گفته می شود »طالبان با راهبرد نظامی به دنبال تصرف کل  افغانس
ــت که این مسئله تا چه حد  ــکل دهی یک حکومت است«. سوال این اس ــور با هدف ش کش
ــالمی در این  ــت؟ تا چه اندازه امکان تحقق آن وجود دارد و موضع جمهوری اس واقعی اس

خصوص چگونه است؟

چرا آمریکا به رغم ادعای حمایت از کابل، جلوی پیشروی های طالبان را نمی گیرد؟ 
آیا راهبرد نظامی واشنگتن در افغانستان تغییر کرده است؟

راهبرد منطقه ای آمریکا همان است اما دکترین عملیاتی تغییر می کند. در این دکترین جدید، 
آمریکا باید شروع کند به جمع آوری و خارج کردن نیروهای خودش. اما این خروج به معنای 
ــروی های طالبان( از چند منظر قابل تفسیر است. برای  ــت این رویداد )پیش ترک دائمی نیس
مثال از منظر آمریکایی ها. برایند 20 سال حضور در منطقه که نقطه آغازش اشغال افغانستان 
بود تا امروز که در کل منطقه مداخله می کند؛ تمام سیاست هایش با ناکامی همراه بوده است. 
ــطین و افغانستان به هیچکدام  ــوریه، لبنان، فلس خوب که نگاه می کنیم، آمریکا در یمن، س
ــه جدید بود؛ در چارچوب  ــید. آمریکا دنبال ایجاد یک خاورمیان ــداف راهبردی اش نرس از اه
ــرائیل بزرگ« به دنبال حاکم کردن سلطه رژیم اشغالگر قدس بر منطقه بود. سناریوی  »اس
ــلطه  ــد به س ــتی از نیل تا فرات بود که تبدیل ش ــط حضور فیزیکی رژیم صهیونیس آنها بس

فرهنگی-امنیتی که در حال حاضر به شکل توافق های عادی سازی نمود پیدا کرده است.
ــت که تا امروز همه طرح هایش ناکام مانده است.  پس اولین چالش آمریکا در منطقه این اس
ــور است )که مانع از اجرای بلندپروازی های  چالش دوم بحران های اجتماعی داخلی این کش

خارجی می شود(.
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ــیه هم به چالش بین  ــت. چین و روس ــوم هم تقویت جبهه مقاومت در منطقه اس  چالش س
ــن فقط در حوزه اقتصادی  ــه ویژه آنکه چالش آمریکا با چی ــده اند. ب المللی آمریکا تبدیل ش
ــرایط،  ــم نمود پیدا خواهد کرد. مجموعه این ش ــه در ابعاد نظامی و راهبردی ه ــت بلک نیس
ــطح منطقه کرده است. توجه کنید که  آمریکا را وادار به تغییر »دکترین عملیاتی« خود در س
راهبرد منطقه ای همان است اما دکترین عملیاتی تغییر می کند. در این دکترین جدید، آمریکا 
باید شروع کند به جمع آوری و خارج کردن نیروهای خودش. اما این خروج به معنای ترک 
دائمی نیست. در افغانستان، آمریکا حدود 120 هزار نیروی نظامی داشت که به مرور زمان به 
ــال حاضر به کمتر از هزار نفر کاهش پیدا کرده اند. نیروهایی را که به مرور  ــزار و در ح 12 ه
ــت نیز در کشورهای همسایه مستقر شده اند. مفهوم این اقدام آن است  زمان خارج کرده اس

که »آمریکا هنوز امید به بازگشت« دارد.
ــت. در  ــن دکترین عملیاتی جدید، بازگرداندن داعش اس ــدام دیگر آمریکا در چارچوب ای اق
ــی وجود دارد. حضور داعش می تواند بهانه ای برای ابقای  ــتان نزدیک پنج هزار داعش افغانس

نظامی آمریکایی ها باشد.
آمریکا به این جمع بندی رسیده که در افغانستان باید فضا را به سمت »بی دولتی« کردن و 
ایجاد »جنگ داخلی« پیش ببرد. همه این مقدماتی که تا این لحظه گفته شد برای این بود 

که سیاست امروز آمریکا در افغانستان را درک کنیم.

آمریکا از ایجاد شرایط بی دولتی در افغانستان چه هدفی را دنبال می کند؟ می توان 
این طور نتیجه گیری کرد که سناریوی خروج نظامی بر پایه یک داستان تقلبی 

است؟
ــور آن  ــتان و آغاز دور باطل درگیری ها در این کش هدف آنها از »بی دولتی« کردن افغانس
است که زمینه ای برای بازگشت شأن تحت عنوان ادعایی »ناجی« فراهم شود تحوالت اخیر 
افغانستان بعد از مذاکره طالبان با طرف آمریکایی که به توافق خروج بیگانگان از افغانستان 
منجر شد؛ آغاز شده است. تحرکات طالبان هم بعد از این مسئله است. به عنوان چاشنی این 
ــت اصلی اتهام به سمت  ــاهد انفجارهای عظیم در کابل بودیم که انگش تحوالت نظامی، ش
ــت که در حمایت از داعش وارد بدنه حاکمیت افغانستان  داعش و برخی از عوامل نفوذی اس

شده اند و آمریکا هم در این جنایات ذی نقش است.
ــه عملیات های روانی بعد از آن،  ــتناد ب ــل این انفجارها برای آمریکا این بود که با اس ماحص

می توانستند ادعا کنند که »با خروج نظامی آنها، ناامنی به افغانستان باز می گردد«.
ــور آن  ــتان و آغاز دور باطل درگیری ها در این کش هدف آنها از »بی دولتی« کردن افغانس
ــت که زمینه ای برای بازگشت شان تحت عنوان ادعایی »ناجی« فراهم شود. ایجاد جنگ  اس
ــتان. طبیعتًا بازیگران صحنه  ــور دوباره آمریکا در افغانس ــود برای حض داخلی بهانه ای می ش
ــتان به طالبان محدود نمی شود و اقوام دیگر نیز در واکنش به تحوالت جاری،  داخلی افغانس

وارد میدان می شوند.
این را هم در نظر داشته باشید آن آمریکایی که مدعی دموکراسی است و می گوید دولت فعلی 

افغانستان با حمایت واشنگتن روی کار آمده؛ امروز چه 
ــه این دولت را فدا می کند. برخورد تحقیر آمیز جو  گون
ــتانی در  ــدن رئیس جمهور آمریکا با همتای افغانس بای
سفری که اشرف غنی به واشنگتن داشت؛ مثال خوبی 

در اثبات این مسئله است.
ــاری مبتنی بر ایجاد  ــس از نگاه آمریکا، تحوالت ج پ
ــری تنها راه  ــت. درگی ــتان اس جنگ داخلی در افغانس

ایجاد بی دولتی در افغانستان است.

از منظر طالبان شرایط به چه صورت است؟ آیا 
این ادعا که طالبان امروز در مقایسه با گذشته 
متفاوت است؛ صحت دارد؟ آیا تالش مسلحانه 
این گروه برای کنترل افغانسـتان راه به جایی 

خواهد برد؟
ــه با اقدام  ــد ک ــته باش طالبان نباید این تصور را داش
نظامی می تواند افغانستان را کنترل کند طالبان مدعی 
حکومت داری بر پایه مذهب حنفی است. اصاًل بحث 
این نیست که آیا طالبان دیروز-که متحجر و خشونت 

گرا بود- امروز استحاله شده است یا خیر.
ــت که تغییر کرده است.  البته امروز طالبان مدعی اس
طالبان تفاوت هایی با داعش و القاعده هم دارد. طالبان 
ــت دیگر داعیه تشکیل امارت اسالمی ندارد  مدعی اس
ــتان قانع است. دیگر  ــکیل حکومت در افغانس و به تش
ــن به دیگر مذاهب ندارد.  ــازمانی، نگاه خش به طور س
ــئله امروز ما نیست. بلکه سوال این است  اما اینها مس
که آیا اقدام به شیوه نظامی برای تشکیل حکومت در 
کشوری مثل افغانستان جایز است. آیا امکان روی کار 
ــدن حکومتی قوم گرا که به ایجاد ثبات و امنیت در  آم
افغانستان منجر شود؛ امکان پذیر است؟ پاسخ با توجه 

به اصل احترام به تنوع قومی افغانستان، منفی است.
این تفکر نیز که حل مشکالت افغانستان از راه نظامی 
ــت. طالبان نباید این تصور را  ــت؛ اشتباه اس میسر اس
ــتان  ــد که با اقدام نظامی می تواند افغانس ــته باش داش
ــه فراگیر و نه  ــرده و حکومتی نه ملی، ن ــرل ک را کنت

مشارکتی ایجاد کند.



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره34|

مرداد  مــاه 1400

6

ایـن فرضیه که بعضی ها می گویند طالبان با 
چراغ سـبز آمریکا موفق به پیشـروی شده 
اسـت؛ تا چـه حـد صحـت دارد؟ بعضی ها 
می گوینـد آنها تبانی کرده انـد حال آنکه من 
از کالم شـما به این نتیجه رسیدم که شاید 
تبانی در کار نیسـت ولی شرایط به گونه ای 

مهیا شده که این اتفاق بیفتد.
مسئله این نیست که آیا آمریکا به طالبان چراغ سبز 
ــت یا خیر؛ بلکه می گوئیم واشنگتن  ــان داده اس نش
ــه ای را فراهم کرده که ماجرا به وضعیت فعلی  زمین
و در نهایت جنگ داخلی ختم شود حکومت مطلقی 
ــلط پشتون ها بدون مشارکت سایر  که بر مبنای تس
اقوام افغانی باشد؛ امکان پذیر نیست. آمریکا با علم 
ــت چراکه  ــت دنبال ایجاد بحران اس ــه این واقعی ب
ــرکات طالبان، اقوام دیگر را وادار  می داند ادامه تح
ــان جنگ داخلی  ــه واکنش می کند که نتیجه هم ب
)مطابق با خواست واشنگتن( می شود. شاید طالبان 
ــه اعتقاد من، این  ــد اما ب ــه دنبال این هدف نباش ب
ــت که آمریکا  ــته( در زمینی اس ــازی )ولو ناخواس ب
ــتون،  طراحی می کند چرا که به غیر از طالبان و پش
ــالیق سیاسی دیگر هم در  قومیت ها و مذاهب و س

افغانستان وجود دارد.
اگر سوال این است که آیا طالبان موفق به تشکیل 
حکومت می شود؛ باید بگویم که به نظر من امکان 
ــتان وجود  ــت زیرا ظرفیت هایی در افغانس پذیر نیس
ــهیم  ــور س ــت این کش ــه خود را در سرنوش دارد ک
ــد و اجازه چنین کاری را نخواهند داد. )طنز  می دانن
ــم اجازه چنین کاری  ــت که( آمریکا ه ماجرا آن اس
ــد. آمریکا با آوردن داعش به دنبال ایجاد  را نمی ده
ــنگتن به طور  ــت. فراموش نکنیم واش بی ثباتی اس
ــیون آن همکاری  ــان با یک دولت و اپوزیس همزم
می کند و از هر جریان سیاسی فقط تا وقتی حمایت 

می کند که تأمین کننده منافع واشنگتن باشد.
مسئله این نیست که آیا آمریکا به طالبان چراغ سبز 
ــت یا خیر؛ بلکه می گوئیم واشنگتن  ــان داده اس نش

زمینه ای را فراهم کرده که ماجرا به وضعیت فعلی و در نهایت جنگ داخلی ختم شود. حتی 
ــاهد هستیم که این اتفاق در حال  ــد؛ ش اگر طالبان خواهان بازی کردن در زمین آمریکا نباش

رخ دادن است.
تا اینجای مطلب، این موضوع را روشن کردیم که حل بحران افغانستان از راه نظامی میسر 

نیست.

از منظر ایران، تحوالت اخیر افغانستان چگونه ارزیابی می شود؟ چگونه می توان 
از ظرفیت های ایران برای حل بحران سیاسی افغانستان استفاده کرد؟

ــی از واقعیت افغانستان است. ایران به اینکه  ــت که امروزه طالبان بخش ایران بر این باور اس
همه افغانستان در طالبان خالصه می شود؛ اعتقادی ندارد اکنون به مسئله از منظر جمهوری 
ــتان دارد؟  ــتی درقبال تحوالت فعلی افغانس ــالمی ایران نگاه می کنیم و اینکه چه سیاس اس
ــاالری و نظام حاکمیت ملی به  ــی را دنبال می کند. ایران دنبال مردم س ــت ثابت ایران سیاس
ــت که ایران از ابتدا دنبال کرده و  ــت. این سیاستی اس ــغالگری، ثبات و امنیت اس دور از اش
ــوق مشارکت مردم افغانستان در انتخابات این کشور و همکاری آنها با دولت فعلی  حتی مش

کابل بوده است.
ــالمی ایران به  ــه نگاه جمهوری اس ــت ک ــوال مطرح اس ــون در فضای جامعه ما این س اکن
ــت؟ اینکه تغییراتی در منش طالبان به وجود آمده، امری طبیعی است.  ــتان چگونه اس افغانس
گروهی که به دنبال حکومت است رفته رفته به این درک هم می رسد که چاره ای جز تعامل 

با کشورهای همسایه نخواهد داشت.
ــوال این است که نگاه  ــخص است. حال س ــتان مش ــالمی به افغانس پس نگاه جمهوری اس
ــت که امروزه طالبان بخشی از واقعیت  ــت؟ ایران بر این باور اس ــور به طالبان چیس این کش
ــتان در طالبان خالصه می شود؛ اعتقادی ندارد. اگر  ــتان است اما به اینکه همه افغانس افغانس
این سوال مطرح است که آیا ایران با طالبان ارتباط دارد؛ باید بگویم بله ارتباط دارد. آیا ارتباط 
ــتان است؟ خیر چنین  ــایی این گروه در افغانس با طالبان به معنای موافقت ایران با کشورگش
ــئله ای مطرح نیست. ایران نه فقط با طالبان بلکه با همه طیف های افغانستان در ارتباط  مس
ــیون ها و گروه های جهادی-سیاسی دخیل در حاکمیت.  ــت؛ چه با حاکمیت، چه با فراکس اس
هدف از این تعامل همه جانبه، متحد کردن همه این گروه ها در راه ایجاد افغانستانی باثبات، 
ــت. پس تصور اینکه ایران به طالبان سالح می دهد نیز  ــغالگری اس امن و آباد و به دور از اش

غلط است.
ــی ایران در این  ــت و باید از ظرفیت دیپلماس ــل با همه طرفین به معنای بی طرفی اس تعام

زمینه استفاده شود
ــت که ما بگویم فقط با یک جریان  ــالمی در ترازی نیس نکته مهم دیگر آنکه جمهوری اس
ــا باید از رابطه  ــن کار می کند و همه طرف ه ــالمی با همه طرفی ــد. جمهوری اس کار می کن
ــتفاده کنند. این نکته مهم است به این  ــان اس ــالمی با دیگران، به نفع خودش جمهوری اس
ــتفاده کند و بالعکس.  ــتان باید اس معنی که از رابطه ای که ایران با طالبان دارد؛ دولت افغانس
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ــالمی، تعامل با  ــاهکارهای جمهوری اس یکی از ش
ــت. این نشانه بی طرفی جمهوری  همه طیف ها اس
ــالمی در راه رسیدن به افغانستانی متحد، امن و  اس

باثبات است.
به این ترتیب، نوع تعامل جمهوری اسالمی با طالبان 
ــت که به  ــر گروه های افغان، بر پایه نگاهی اس و دیگ
افغانستان داشته است و همه اینها می توانند از حضور 
جمهوری اسالمی بهره برداری بکنند و بدانند که ایران 
ــیوه نظامی را برای کنترل افغانستان نخواهد  قطعاً ش

پذیرفت.

مردم ایران ارتباط وسیع اجتماعی و فرهنگی 
با مردم افغانستان دارند. ارتباط با اپوزیسیون 
نظام حاکم بر افغانسـتان، برخی شبهات را 
نسـبت به ایران وارد کرد و قسمتی از افکار 
عمومی، ایران را به تطهیر طالبان متهم کرد. 
آیا این مسئله نیازمند برخورد مسئوالنه تری 

نیست؟
ــی دارد. در  ــه تنویر افکار عموم ــئله نیاز ب این مس
ــنویم »ما که  ــای افکار عمومی به کرات می ش فض
ــتیم؛  ــای اقتصادی و تحت تحریم هس در چالش ه
ــائلی که  چرا همین درآمدهای اندک را هم در مس
ــائل منطقه مربوط است؛  به سیاست خارجی و مس
ــی افکار  ــم«. در واقع در مهندس ــرف می کنی مص
ــه دخالت های  ــا انداخته اند ک ــی این طور ج عموم
ایران در منطقه، مسبب تحریم ها و فشارهای همه 

جانبه است.
ــات ایران را در چارچوب منافع ملی  باید همه اقدام
ــت.  ــالمی اس ارزیابی کنید و این غیر از مصالح اس
ــالمی به هم  ــع ملی و مصالح اس ــه امروز مناف البت
ــت؟ جمهوری  گره خورده اند اما آیا واقعیت این اس
ــالمی در کدام مناقشه منطقه ای پیش قدم بوده  اس
ــی )و در واکنش به  ــدام ما دفاع ــت؟ در واقع اق اس

مداخله نیروهای فرامنطقه ای( است.
ــت تهاجم به عراق که با  آمریکا از همان روز نخس
ــد؛ در رجزخوانی ها مدعی  ــزار نیرو انجام ش 1۶0 ه
بود که در واقع سراغ ایران می آید. فقط کافی است 
نگاهی دوباره به اظهارات بوش داشته باشید. اصاًل 
ــد که آمریکا  گزینه نظامی از همان وقتی مطرح ش

به عراق لشکرکشی کرد.
آیا ایران در اشغال عراق نقش داشت؟ یا جمهوری 
ــالمی به عراقی ها در ایجاد نظام سیاسی که به  اس

ــود؛ کمک کرد؟ آیا باید اجازه می دادیم اشغالگر در عراق بماند و  ــغال گری منجر ش پایان اش
ــاخته و پرداخته آمریکا بود و حتی هیالری  ــمت ایران هجوم بیاورد؟ داعش هم س بعد به س
ــمیت شناساندن داعش به 108 کشور  کلینتون به این واقعیت اذعان می کند که برای به رس

سفر کردم.
اگر ایران در سوریه با داعش نجنگد، بعدها هزینه ای که در تهران برای دفع تهاجم احتمالی 
ــعودی ها و شرکای  ــت. اگر تجاوز به یمن به نتیجه دلخواه س آنها باید بپردازد؛ هزار برابر اس
ــت که فرهنگ تجاوزگری به رویه ای بین المللی  ــد؛ آیا بیم آن وجود نخواهد داش غربی برس
ــود؟ چه تضمینی وجود دارد که آنها  ــت؛ تبدیل ش برای هر نظام و ملت که با آنها مخالف اس

در صورت موفقیت، این سناریوی تجاوزکارانه را در قبال ایران تکرار نکنند؟
باید همه اقدامات ایران را در چارچوب منافع ملی ارزیابی کنید و این غیر از مصالح اسالمی 
ــالمی به هم گره خورده اند. اشغالگری و تروریسم  ــت. البته امروز منافع ملی و مصالح اس اس
ــت(. والدیمیر پوتین رئیس  ــد )و مقابله با آن نیز اقدامی فرامرزی اس هیچ مرزی نمی شناس

جمهور روسیه زمانی گفت »من در دمشق می جنگم تا در مسکو با داعش نجنگم«.
ــی جمهوری اسالمی بود که روسیه را در میدان سوریه به  ــاهکارهای هنر دیپلماس یکی از ش

عنوان نیروی هوایی مقاومت دخیل کرد.

هدف ویژه ایران از تعامل با طالبان چه بود؟ چه دستاوردهایی داشته ایم و به دنبال 
چه ابتکار عمل هایی هستیم؟

ــتان حرکت کند در مسئله افغانستان،  هدف آن بود که از طالبان بخواهیم که در مدار افغانس
ــالمی به دنبال تطهیر طالبان نبوده است. در کنفرانس اسالمی، ما طالبان را به  جمهوری اس
تهران دعوت و از مذاکره با آنها رونمایی کردیم. اما هدف آن نبود که بگوییم طالبان هست 
و دیگران نیستند؛ یا هرگز به اقدام نظامی طالبان مهر تائید نزدیم. هدف آن بود که از طالبان 

بخواهیم که در مدار افغانستان حرکت کند.
ــترک افغانستان با ایران را در  در حال حاضر طالبان به صورت نقطه ای ۵0 درصد از مرز مش
ــت که می بینیم یکی از امن ترین مناطق  اختیار دارد و نتیجه همین تعامل در حد مذاکره اس
ــت. طی این چند سال تعامالت بین المذاهب در افغانستان به  ــتان اس مرزی ما همین افغانس

مراتب بهتر بوده و شما باید این را به حساب دیپلماسی ایران بگذارید.
در جمع بندی بحث باید بگویم که تعامل جمهوری اسالمی روشن است. اینکه فرضا بگویم 
ــاس اشتباه است، طالبان یکی  چند نوع طالبان داریم و ما با طیف معتدل کار می کنیم؛ از اس

است. اما اینکه بگوییم در درون طالبان، جریان تندرو وجود دارد، صحیح است.
ــار نیرو است. اما  ــور به دنبال بازانتش درباره آمریکا هم بار دیگر یادآوری می کنم که این کش
می خواهد با ایجاد ناامنی از طریق جنگ داخلی این طور القا کند که مردم خواهان بازگشت 
ــل چالش های داخلی و بین  ــاق هرگز نخواهد افتاد. آمریکا به دلی ــتند! البته این اتف من هس
ــاره شد و همچنین مقاومتی که در سطح منطقه وجود دارد؛ قادر  ــتر به آنها اش المللی که پیش

به انجام این کار نخواهد بود.
ــالمی بر پایه این است که افغانستان از آن افغان ها  ــت جمهوری اس پس به اعتقاد من سیاس
است. نباید دستاوردهای ملت مظلوم افغانستان نادیده گرفته شود. ایران باید به دنبال شکل 
ــرایط فعلی و در چارچوب منافع ملی و  ــد. ما با توجه به ش دهی گفتگوهای بین االفغانی باش
ــت. کشورهای منطقه که  ــور با همه افغان ها از جمله طالبان تعامل خواهیم داش مصالح کش
ــت گرفته و در این راستا، ایران باید  ــتند باید ابتکار عمل را به دس خواهان ثبات و امنیت هس
ــب راه مداخله بیگانگان  ــای منطقه ای تالش کند تا به این ترتی ــرای فعال کردن گفتگوه ب

بسته شود.
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وزیر خارجه اسبق ترکیه :

لزوم توافق آنکارا با طالبان برای ماندن در کابل/ چالش های مذاکرات 

 »یاشار یاکیش« وزیر خارجه اسبق ترکیه با اشاره به چالش های 
ــرای ماندن در کابل باید با  ــرات بین االفغانی گفت: ترکیه ب مذاک

گروه طالبان توافق کند.
آذر مهدوان: پیشنهاد »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه به 
دولت آمریکا برای ماندن در کابل اگر چه از سوی ناتو مورد استقبال 
ــفاف مخالفت خود را با این موضوع  قرار گرفت اما طالبان به طور ش
ــنگتن و  عنوان کرد. اینکه اردوغان با هدف بهبود روابط آنکارا و واش
ــی و اقتصادی ناشی از تنش موجود  برای نجات از هزینه های سیاس
میان دو دولت چنین پیشنهادی را داده امری آشکار است اما مخالفت 
گروه طالبان از حضور نظامی ترکیه در افغانستان می تواند به درگیری 

نظامی و سیاسی میان ترکیه و طالبان بیانجامد.
ــن کرده است، به  ــبزی برای طالبان روش اخیراً نیز ترکیه چراغ س
ــتان را با  ــخنانی گفت که پرونده افغانس طوری که اردوغان در س
گروه طالبان که از بعضی مسائل ناراحت هستند را بررسی و درباره 

آنها مذاکره خواهیم کرد.
ــا آمریکا مذاکره کرد،  ــان حتی گفت همانطور که طالبان ب اردوغ
ــخنان  ــد. علی رغم این س مذاکره با ترکیه باید راحت تر از آن باش
ــت ترکیه ای را که  ــان پیش تر گفته بود ما دول ــان اما طالب اردوغ
ــاال ترکیه تا چه اندازه می تواند  ــد نمی خواهیم؛ ح زیر چتر ناتو باش
ــرودگاه کابل اقناع کند موضوعی  ــر ماندن در ف این گروه را بر س

نامشخص است.
ــته به مخالفان اعالم  ــر سوریه وابس از طرفی، دیده بان حقوق بش
کرد، در مورد اطالعات ترکیه و رهبران شبه نظامیان مسلح وابسته 
ــت. این توافق پیرامون اعزام  ــیده اس به آنکارا به توافق هایی رس

شبه نظامیانی وابسته به این گروه ها به کابل است.
ــبه نظامیان احتمااًل در  ــزود: مأموریت این ش ــان مذکور اف دیده ب
ــه و با قراردادهایی  ــارت کامل اطالعات ترکی ــپتامبر آتی با نظ س
ــر حمایت از  ــن مأموریت تمرکز ب ــود و در ای ــمی آغاز می ش رس

ــتیبانی از نیروهای بین المللی با  ــرودگاه کابل، دفاتر دولتی و پش ف
حقوق هایی باال خواهد بود.

ــابقه طوالنی در  با توجه به اینکه طبق برخی فرضیه ها، ترکیه س
ــتفاده از این مزدوران در بسیاری از کشورها به خصوص لیبی  اس
ــار هم قصد دارد از طریق  ــوریه دارد، گمان می رود که این ب و س
ــتان  ــائل داخلی افغانس ــبه نظامیان، راه نفوذ خود را به مس این ش

باز کند.
ــان برای حضور  ــر، در خصوص اهداف اصلی اردوغ ــگار مه خبرن
نظامی ترکیه در کابل، گفتگویی را با »یاشار یاکیش« وزیر خارجه 

اسبق ترکیه، انجام داده است که در ادامه از نظر می گذرد.

*ترکیه با هدف ترمیم روابط خود با آمریکا پیشنهاد تأمین 
امنیـت فرودگاه کابل را به دولـت »بایدن« داد اما طالبان 
به طور رسمی مخالفت خود را با این موضوع اعالم کرد. 
با این حسـاب اگر ترکیه این پیشـنهاد را عملی کند چه 

نتایجی به دست خواهد آمد؟
آنچه درباره تحوالت اخیر دیده می شود این است که برای جامعه 
ــیار اهمیت دارد.  ــی فعال بودن فرودگاه حامد کرزای بس بین الملل
ــتانداردهای بین المللی  امنیت و عملکرد این فرودگاه باید طبق اس
ــی بتوانند به کابل رفت و آمد  ــد تا هیئت های خارجی به راحت باش
ــرایط را مهیا کند  کنند. من نمی دانم که آیا طالبان می تواند این ش
ــه نه طالبان و نه نیروهای  ــت ک یا نه، اما پیش بینی ها بر این اس

دولت افغانستان توانایی برعهده گرفتن این مسئولیت را ندارند.
ــت انجام این  ــتان یا طالبان صالحی ــای دولت افغانس اگر نیروه
ــند، نیازی به سپردن این وظیفه به نیروهای  ــته باش وظیفه را داش
مسلح یک کشور خارجی نیست. بهترین راه این است که فرودگاه 

کابل تحت کنترل طالبان و یا ارتش افغانستان باشد.
ــد،  ــور دیگری مجبور به انجام این وظیفه باش با این حال اگر کش
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ــئولیت را بر عهده  ترکیه می تواند با وجود خطرات احتمالی، این مس
ــورد بین ترکیه و ایاالت  ــرد. در حال حاضر رایزنی ها در این م بگی
ــا نمی تواند جایگزین  ــا این رایزنی ه ــده آمریکا ادامه دارد. ام متح

توافقات الزم بین دولت افغانستان یا طالبان شود.
در صورت تعیین این وظیفه ترکیه به حمایت دیپلماتیک، لجستیک 
ــت. من فکر می کنم که  ــادی جامعه جهانی نیاز خواهد داش و اقتص
رایزنی های فعلی با ایاالت متحده آمریکا در مسیر ارائه این حمایت 
ــت. در صورت ارائه این حمایت، الزم است با دولت افغانستان و  اس

طالبان مذاکره شود.
این برای ترکیه درست نیست که بدون دستیابی به توافق با طالبان 
ــرل دارد، نظامیان خود را  ــور را تحت کنت ــه بخش بزرگی از کش ک
ــی صورت گیرد و پس از  ــتقر کند. باید توافق در فرودگاه کابل مس
توافق با طالبان، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در مورد این 

موضوع تصمیم بگیرد.
ــود.  ــرایط درگیری میان طالبان و نظامیان ترکیه ایجاد ش نباید ش
ــتند به عنوان  ــتان هس ــربازان ترکیه ای که هم اکنون در افغانس س
ــت  ــای جنگی در آنجا فعالیت نمی کنند برای همین مهم اس نیروه

که این وضعیت »غیر جنگی« حفظ شود.

*ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با یک رسانه 
ترکیه ای عنوان کرد که ما روابط خود را با ترکیه نه به عنوان 
عضوی از ناتو بلکه به عنوان دولت ترکیه ادامه دهیم و علی 
رغم اینکه ترکیه به ما اطمینان داده بود در مورد افغانستان 

تصمیمی مشابه سوریه نخواهد گرفت اما بدون توافق با ما 
پیشـنهاد ماندن در کابل را داده است. تحلیل شما از این 

سخنان طالبان چیست؟
ــخنگوی تیم مذاکره طالبان در قطر اعالم کرد نظامیان خارجی  س
که پس از 11 سپتامبر در افغانستان باقی مانده اند به عنوان اشغالگر 
ــد. ترکیه باید این موضع طالبان را مد نظر قرار  ــناخته خواهند ش ش

دهد.
نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این موارد هستند: اگر 
دولت افغانستان نظامیان ترکیه را قبول کند تا حفظ امنیت فرودگاه 
ــت.  کابل را بر عهده گیرند، گرفتن مجوز از طالبان نیز ضروری اس
طالبان قسمت زیادی از کشور افغانستان را تحت کنترل دارد برای 

همین نباید ترکیه در موقعیت درگیری با این گروه قرار گیرد.

*چالش هایی که موجب شده مذاکرات بین االفغانی نتیجه 
بخش نباشد، چیست؟

ــت، اما  اگر چه گروه طالبان از موقعیت خوبی در زمین برخوردار اس
ــتان مانند طالبان فکر نمی کنند.  ــا می دانیم که همه مردم افغانس م
ــه ای وجود  ــتم یکپارچ ــاهده می کنیم که در طالبان سیس ــا مش م
ــتان وجود دارند همه  ــیون های مختلفی که در افغانس ندارد. فراکس
اندیشه های سیاسی متفاوتی از هم دارند و سبک تفسیر شریعت از 

گروهی به گروه دیگر متفاوت است.
ــتان مصالحه کند تا  ــت طالبان با دولت افغانس برای همین نیاز اس

سیاست مشترکی را در داخل و خارج کشور دنبال کنند.



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره34|

مرداد  مــاه 1400

۱۰

سعید الشهابی روزنامه نگار برجسته عرب

سیاست جدید آمریکا برای کاهش حضور در خاورمیانه 

۷
ــکا در خاورمیانه تغییر  ــت که رویکرد آمری ــئله واضح این اس مس
ــتر نیروهای آمریکا از عراق  ــت. حتی پس از خروج بیش نکرده اس
ــور در خاورمیانه  ــتان همچنان دهها هزار نیروی این کش و افغانس
ــی و دریایی این  ــر پایگاه های هوای ــور دارند و این عالوه ب حض
ــکالت منطقه یا  ــت اما این حضور نظامی به حل مش ــور اس کش

درگیری های آن کمک نکرده است.

۸
ــم از سوی گروه های مسلح اما این  علی رغم ادامه پدیده تروریس
ــتند و حضور محدود آمریکا می تواند  تهدیدات به نظر محلی هس
ــن رو در دوره اخیر تقاضاها برای ارزیابی  ــا آن برخورد کند. از ای ب
ــتان  ــاره حضور نیروهای نظامی آمریکایی در منطقه و افغانس دوب

افزایش یافت.

۱۰
ــاز به حضور  ــود پس از این که نی ــخص می ش ــه گفته مش از آنچ
ــتقیم آمریکا در منطقه کم شد، این کشور از خاورمیانه  نظامی مس
ــه دارد که نیازی به  ــع محدودی در این منطق ــود. مناف دور می ش
حضور نظامی دائم ندارد. از این رو به نظر می رسد خروج نیروهای 
آمریکای از افغانستان با رویکرد جدید آمریکا برای تشدید حضور 
ــیا، اقیانوس آرام و دریای جنوبی چین  نظامی در جنوب شرق آس
ــوب راهبرد جدیدی قرار  ــت و این رویکرد در چارچ هماهنگ اس
ــش چین در جهان  ــا نفوذ رو به افزای ــرد که روی مقابله ب می گی

متمرکز است.

۹
واقعیت دیگری را که می توان مالحظه کرد افزایش نفوذ اسرائیل 
است. اول این که اسرائیل در منطقه خلیج فارس نفوذ خود را پس 
ــازی روابط با امارات و بحرین گسترش داد و از نتایج  از عادی س
مستقیم آن هدف قرار دادن بی سابقه ایران و نفوذش بوده است و 
ــعه نفوذ اسرائیل در خارج از منطقه و در کشورهای دیگر  دوم توس

به ویژه آفریقا است.

6
ــیل و گاز در  ۶- اکنون آمریکا خود بزرگترین تولید کننده نفت ش
ــت سوختها به نیم کره غربی  ــت و مرکز ثقل تولید زیس جهان اس
یعنی آمریکا، کانادا، مکزیک و بزریل منتقل شده است. این تحول 
ــراکت سیاسی آمریکا و عربستان نفت در مقابل امنیت تأثیر  در ش
ــت. آمریکا اکنون از مکزیک در مقایسه با عربستان  ــته اس گذاش
ــت خلیج فارس را  ــه چهارم نف ــتر ی وارد می کند و س ــت بیش نف
کشورهای آسیایی خریداری می کنند و به نظر آمریکا این کشوها 

باید در تأمین امنیت واردات آن مشارکت کنند.

۱
 در هفته های اخیر نگرانی کشورهای منطقه از تحوالت افغانستان 
بیشتر شده است زیرا خبر  غافلگیر کننده خروج نیروهای آمریکایی 

به معنای تشویق طالبان برای سیطره بر این کشور است.

۲
آمریکا دیگر گروه های تروریستی نظیر طالبان یا داعش را خطری 
ــد با این وجود منافع  ــتقیم نمی بین برای خاک خود به صورت مس
ــت و باور دارد حفاظت از  ــود در خاورمیانه را زیر نظر گرفته اس خ

آنها به حضور همیشگی نظامی نیاز ندارد.

۳
از جمله دالیل آمریکایی ها این است که اعتقاد دارند امکان ظهور 
یک قدرت واحد برای سیطره یافتن بر تمام خاورمیانه وجود ندارد. 
ایران و عربستان برای دستیابی به نفوذ با یکدیگر رقابت می کنند 
ــترده  ــت و نیازمند حضور نظامی گس ــا این رقابت راهبردی اس ام

آمریکا نمی باشد.

۴
ــاری به نظر  ــن نیز معامله ای تج ــردی ایران و چی ــراکت راهب ش
می رسد که به موجب آن چین با قیمت پایین به نفت ایران دست 
ــاور ندارند که این امر به  ــت های آمریکایی ب می یابد و استراتژیس
ــر بیندازد. چین  ــود که منافع آمریکا را به خط ــراکتی تبدیل ش ش
توافق های تجاری با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز 
دارد و عربستان و عراق در مقایسه با ایران نفت بیشتری به چین 
ــورای همکاری چند  صادر می کنند و دیگر این که اعضای این ش

برابر بیشتر از ایران از چین تسلیحات خریداری کرده اند.

۵
ــکا در منطقه مطرح  ــیر حضور آمری فرضیه های زیادی برای تفس
ــا اکثر آنها تغییر کرده است. از جمله این فرضیه ها  بود که چه بس
ــور نظامی خود را در منطقه حفظ می کند  این بود که آمریکا حض
ــدن نفت را تضمین کند، از اسرائیل حمایت کند و از  تا سرازیر ش
ظهور قدرت منطقه ای یا بین المللی ای جلوگیری کند که درصدد 

سیطره بر منطقه است و منافع آمریکا را به خطر می اندازد.
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ــت با توجه به آنکه آمریکا دیگر یک بازیگر اصلی محسوب  ــفید معتقد اس ــاور اسبق کاخ س  مش
ــود کشورهای همسایه افغانستان می توانند به اتفاق هم روندی را برای بازگرداندن ثبات  نمی ش

به این کشور آغاز کنند. 
عبدالحمید بیاتی: دور جدید مذاکرات بین افغانی برای رسیدن به صلح در افغانستان از دیروز شنبه در 
دوحه آغاز شده است؛ عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و مأل عبدالغنی برادر 

رئیس دفتر طالبان در قطر، این مذاکرات را رهبری می کنند.
در همین رابطه امروز یکشنبه »مأل هبت اهلل آخندزاده« رهبر طالبان، در پیامی که به مناسبت فرا 
رسیدن عید سعید قربان منتشر شد؛ از حمایت جدی خود از روند سیاسی حل بحران افغانستان به 
ــخن گفت. این مذاکرات در حالی انجام می شود که  ــروی های نظامی اخیر این گروه، س رغم پیش
ــتان به شدت بحرانی است و درگیری های سنگین میان نیروهای دولتی و  اوضاع در داخل افغانس
طالبان در جریان بوده به طوری که مناطق مختلف به صورت مرتب میان دو طرف دست به دست 
می شود. از سوی دیگر مردم افغانستان نیز با توجه به ناکارآمدی نیروهای دولتی، اسلحه به دست 

گرفته و برای دفاع از محل سکونت خود نیرویی به نام »خیزش مردمی« را تشکیل داده اند.
پروفسور سرور: آمریکا دیگر یک بازیگر بزرگ نیست و کشورهای همسایه افغانستان باید به اتفاق 

هم روندی را برای بازگشت آرامش به افغانستان آغاز کنند
در همین رابطه امروز یکشنبه وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی این 
ــوالی )شهرستان( را از نیروهای طالبان باز پس گرفته و دهها تن از  ــور موفق شده اند 1۷ ولس کش

عناصر این گروه را به قتل برسانند.
ــته، نیروهای امنیتی افغانستان موفق شده اند با  ــاعت گذش ــاس این گزارش، تنها در 24 س بر اس

کمک نیروهای »خیزش مردمی«، 4 ولسوالی دیگر را از کنترل نیروهای طالبان خارج کنند.
ــخنگوی طالبان، از دست دادن این مناطق را تأیید کرده ولی گفته است چون  ذبیح اهلل مجاهد، س

موقعیت و اراضی این مناطق نسبتًا مناسب نبود، طالبان آنها را رها کرد.
اوضاع در افغانستان بعد از جدی شدن خروج نظامیان خارجی از این کشور وضعیت بحرانی به خود 
ــان معتقدند این ناآرامی ها با چراغ سبز کشورهای اشغالگر  گرفت به طوری که برخی از کارشناس

افغانستان به ویژه آمریکا در جریان است.
ــئوالنه آمریکا و همپیمانانش از افغانستان مشکالت زیادی را برای  ــوی دیگر خروج غیر مس از س
ــتان بار دیگر به فکر  ــه طوری که تعداد زیادی از مردم افغانس ــور به وجود آورده ب ــردم این کش م

مهاجرت افتاده اند.

ــداز مثبتی  ــم ان ــرایطی هیچگونه چش در چنین ش
ــت و آمریکا نیز  ــتان قابل تصور نیس ــرای افغانس ب
ــئول اصلی چنین وضعیتی فقط نظاره  به عنوان مس
ــور جنگ زده است.  گر تحوالت جاری در این کش
ــور دانیل سرور  برای تحلیل بهتر موضوع با پروفس

به گفتگو نشستیم.
ــفید و از  ــبق کاخ س ــاور اس ــرور« مش ــل س »دانی
ــان حاضر در مبحث مدیریت  معروف ترین کارشناس
ــه »روابط  ــد مؤسس ــان ارش ــگ و از کارشناس جن
ــاتید دانشگاه »جان  ــوی آتالنتیک« و از اس دو س
ــت که سابقه فعالیت گسترده در مورد  هاپکینز« اس

جنگ های عراق، افغانستان و بالکان را دارد.

تحوالت امنیتی و آینده افغانستان
ــتان  ــوالت امنیتی در افغانس ــه تح ــرایطی ک در ش
ــرویس های  ــت س ــرعت زیادی در جریان اس با س
اطالعاتی آمریکا از احتمال مسلط شدن گروه هایی 

همچون طالبان بر این کشور سخن می گویند.
ــه طالبان ممکن  ــان آمریکایی معتقدند ک کارشناس
است ظرف یک سال پس از خروج کامل نیروهای 
ــتان کابل را تصرف کند ولی  آمریکا و ناتو از افعانس
ــقوط کابل و دولت مرکزی اجتناب ناپذیر نیست  س
ــای رزمی و  ــه بهبود قابلیت ه ــا حدود زیادی ب و ت

فرماندهی نیروهای دولتی بستگی دارد.
روزنامه وال استریت ژورنال نیز گزارش داد که طبق 
ارزیابی نهادهای امنیتی آمریکا طالبان ممکن است 
ــروج کامل نیروهای  ــا 12 ماه پس از خ ظرف ۶ ت

آمریکایی کابل را تصرف کند.

مشاور اسبق کاخ سفید در گفتگو با مهر:

آمریکا دیگر بازیگر اصلی تحوالت بین الملل نیست
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اما پروفسور سرور در این رابطه می گوید: در شرایط 
فعلی نمی توان آینده افغانستان را پیش بینی کرد و 
سخن گفتن در این رابطه یک بازی احمقانه خواهد 
ــتان کار  بود. اما با این حال نیروهای دولتی افغانس
سختی را در برابر نیروهای طالبان خواهند داشت و 

هیچ شکی در این موضوع نیست.

رضایـت آمریـکا از گسـترش ناآرامی ها در 
افغانستان

ــت که طالبان  ــتان به گونه ای اس اوضاع در افغانس
ــترین سود را از  ــبه نظامی بیش و دیگر گروه های ش
خروج نظامیان خارجی برده اند و همین امر موجب 
شده تا حتی خود کارشناسان افغان نیز معتقد باشند 
که وضعیت افغانستان با چراغ سبز آمریکا به شکل 

امروزی درآمده است.
ــابق دفتر  برای مثال دکتر »داود عرفان« رئیس س
ــتراتژیک افغانستان، در  هرات انستیتو مطالعات اس
این رابطه به خبرنگار مهر گفت: آمریکا و متحدانش 
ــاس منافع خود به افغانستان  ــال 2001 بر اس در س
حمله کردند و اکنون که در حال خروج از افغانستان 
ــاس منافعشان از این کشور خارج  هستند نیز بر اس
ــوند. نه تنها ضمیر و حافظه مردم افغانستان  می ش
ــه را فراموش نخواهند  ــردم جهان این نکت بلکه م
ــورهای غربی است که همه  کرد که این منافع کش
چیز را تعیین می کند حتی اگر منافع آنها ایجاب کند 
گروه هایی را که خود زمانی تروریستی خوانده اند به 
رسمیت شناخته و با آنها وارد مذاکره می شوند. این 
کشورها به تعهداتی که داشتند عمل نکردند و برای 
آنکه بتوانند حضور خود را در افغانستان توجیه کنند 

فقط »الف« زدند و این الف ها امروز باعث رنج مردم افغانستان شده است.
پروفسور سرور درباره اینکه آیا اوضاع امنیتی افغانستان با چراغ سبز آمریکا وخیم شده، گفت: 
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا وعده خروج کامل و بدون قید و شرط از افغانستان 
ــبز برای  ــرد اما این خروج به معنای دادن چراغ س ــدن این کار را تکمیل ک ــو بای را داد و ج
تشدید اوضاع امنیتی در افغانستان نیست. هر گروهی در افغانستان قدرت را در دست بگیرد 
ــود و نه جنگ. کارشناس ارشد مؤسسه  ــت تا وارد جریان صلح ش آمریکا از آن خواهد خواس
ــتار خروج از افغانستان و نه حضور  ــوی آتالنتیک« در ادامه گفت: آمریکا خواس »روابط دو س
ــت. از دید من دلیلی برای اینکه آمریکا خواستار صلح و ثبات در افغانستان  ــور اس در این کش

نباشد وجود ندارد.

نقش کشورهای همسایه در تأمین ثبات افغانستان
ــرایطی گرفتار تحوالت پیچیده امنیتی شده که همسایگان مهمی همچون  ــتان در ش افغانس
روسیه، چین، ایران و پاکستان دارد. کشورهایی که هر کدام از قدرت های منطقه ای و جهانی 
ــی تأثیر گذار در تأمین ثبات افغانستان ایفا  ــوند و بدون شک می توانند نقش ــوب می ش محس

کنند.
در شرایط فعلی نمی توان آینده افغانستان را پیش بینی کرد و سخن گفتن در این رابطه یک 

بازی احمقانه خواهد بود.
ــتان می نگرند  ــه با بدبینی به تحوالت افغانس ــان غربگرا ک ــا این وجود اما برخی کارشناس ب
ــورهای همسایه افغانستان هر یک منافع خاص و متفاوتی را در افغانستان  می گویند که کش
ــتان بوجود  ــکالت زیادی را برای افغانس دنبال می کنند و همین اختالف منافع می تواند مش

بیاورد.
ــتان و اختالف منافع احتمالی آنها  ــورهای همسایه افغانس ــور سرور درباره نقش کش پروفس
ــورها منافع مختلفی دارند اما  ــتان گفت: بله هر کدام از این کش برای برقرای ثبات در افغانس
با یکدیگر در حال رقابت نیستند. این منافع در صورت برقراری ثبات و آرامش در افغانستان 
ــوند. نکته ای که باید به آن توجه شود این است که آمریکا دیگر  ــتر از قبل تأمین می ش بیش
ــتان باید به اتفاق هم روندی را برای  ــت و کشورهای همسایه افغانس یک بازیگر بزرگ نیس
ــتانی باشیم که نه برای کشورهای  ــت آرامش به افغانستان آغاز کنند تا شاهد افغانس بازگش
ــور دیگری حکم تهدید را نداشته باشد؛ این امر کار آسانی نیست اما  ــایه و نه برای کش همس

گزینه جایگزین افغانستان باثبات، بحران و بی ثباتی بیشتر است.
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آمریکا در تازه ترین توطئه های خود در منطقه خاورمیانه طرح جدیدی را در دستور کار 
قرار داده است که شامل استقرار نظامیان خود در جنوب یمن است.

شامگاه سه شنبه گذشته به نقل از برخی منابع خبری ادعا شد که آمریکا حدود 300 نیروی 
نظامی خود را در پایگاه نظامی »العند« در جنوب استان »لحج« در جنوب یمن 

و مشرف بر باب المندب مستقر نموده است. در تحلیل این خبر این موارد 
قابل ذکر است:

اواًل بر مبنای برخی شنیده ها، این نیروها بخشی از نیروهای 
ــتان هستند. بر این  ــده از پایگاه بگرام در افغانس خارج ش

ــت که آمریکا قصد ندارد بر خالف  ــاس روشن اس اس
ــور کامل از منطقه  ــش نیروهای خود را به ط ادعای

خارج نماید.
ــتقرار این  ــاره انتخاب محل اس ــه بعدی درب نکت
ــت. آمریکا نیروهای خود را در پایگاه  نیروها اس
ــتقر ساخته تا بتواند بر تنگه راهبردی  العند مس
و ژئوپولیتیک باب المندب اشراف داشته باشد. 
ــلط بر جزایر راهبردی در خلیج  ــراف و تس اش
عدن به خصوص جزیره با اهمیت »میون« از 
دیگر اهدافی است که با استقرار نیرو در پایگاه 

العند امکان پذیر خواهد بود.
ــتقر  ــکا نیروهای خود را در پایگاه العند مس آمری

ــاخته تا بتواند بر تنگه راهبردی و ژئوپولیتیک  س
ــد بحث بعدی اینکه  ــراف داشته باش باب المندب اش

به نظر می رسد آمریکا با این اقدام یک تعامل و بازی 
ــتقیم  ــت. حضور مس چند وجهی با امارات انجام داده اس

ــک چند مزیت راهبردی  نظامی آمریکا در این منطقه بی ش
شامل حمایت از متحدین امارات و تأمین امنیت در جنوب، برای 

ــت که طبیعتًا امارات نیز باید به روش های مختلف  امارات خواهد داش
این محبت آمریکا را جبران نماید!

نکته دیگر اینکه به نظر می رسد این اقدام مقدمه و زمینه ای به منظور حضور فیزیکی، 
مستقیم و رسمی آمریکا در یمن است. همچنین اکنون آمریکا در پایگاه »الغیضه« در 

استان المهره یمن نیروی نظامی دارد.
ــتقرار نیروهای آمریکایی و اعالم آن می تواند نشانگر این حقیقت باشد که آمریکا  اس
ــه طور کامل از بحث  ــاکام خود و تحوالت هفته های اخیر ب ــطه تالش های ن به واس
ــر راهبرد خود را  ــده و در نتیجه با این اقدام تغیی ــح در یمن ناامید ش ــس و صل آتش ب

علنی ساخته است.
اقدام اخیر آمریکا به مثابه بخشی از فشار کالن واشنگتن روی محور مقاومت ارزیابی 
ــود و نشان می دهد برخالف برخی ادعاها دولت بایدن بنا دارد مجموعه فشارها  می ش

را افزایش داده و اتفاقًا جبهه های متعددی را علیه مقاومت بگشاید.

از خروج از افغانستان تا استقرار نیرو در جنوب یمن 
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کارشناسان افغان در گفتگو با مهر:

اشغالگران به تعهدات خود عمل نکردند
کشورهایی که فقط شعار می دهند

  عبدالحمید بیاتی: افغانستان این زخم کهنه آسیای غربی مدتی است دوباره سرباز کرده و این بار 
نیز همانند همیشه مردم بیگناه و بی پناه این کشور قربانیان اصلی وضعیت موجود هستند و گویا 

تاریخ در این کشور در حال تکرار شدن است.
ــونت ها در افغانستان، دولت این کشور اعالم کرده که در ماه  ــدت گرفتن خش در خصوص ش
گذشته میالدی )ژوئن( بیش از ۶ هزار نفر از نیروهای طالبان کشته شده اند. طالبان نیز ادعا 

می کند که تلفاتی را به نیروهای دولتی در این ماه وارد کرده است.
بر همین اساس در این ماه، ۶38 نظامی و غیرنظامی در حمله های طالبان و گروه های دیگر 

در افغانستان جان باخته اند.
ــتان که امید داشت با خروج اشغالگران اندکی روی آرامش را ببیند به دالیل متعددی  افغانس
ــانه خالی کردن اشغالگران از  ــورهای حامی گروه های افراطی، ش از جمله زیاده خواهی کش
عمل به تعهدات، عدم اقتدار دولت مرکزی، متحد نبودن اقوام مختلف با یکدیگر و … درگیر 

چنان وضعیت پیچیده ای شده که خروج از آن مشکل به نظر می رسد.
ــتان برای آنکه بتوانند  ــغالگران افغانس ــت که اش در این میان البته این فرضیه نیز مطرح اس
ــند از وخیم شدن اوضاع امنیتی در این  ــته باش ــتان داش بهانه ای برای ادامه حضور در افغانس

کشور حمایت می کنند.
ــر زده و شعارهایی پر زرق و برقی را  ــورهایی که دم از حقوق بش ــن جعفری: کش محمد حس
در سطح جهان در این زمینه می دهند باید به این امر توجه داشته باشند که افغانستان امروز 
ــلفی، وهابی و تکفیری در حال تبدیل شدن به کانون  ــطه فعالیت گروه های افراطی، س بواس

جنگ و خونریزی در خاورمیانه است
در همین رابطه برای تحلیل بهتر وضعیت موجود در افغانستان با دو تن از کارشناسان مسائل 
این کشور میزگردی مجازی را ترتیب دادیم. شرکت کنندگان در این میزگرد، استاد »محمد 
ــن جعفری« دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان و »داود عرفان« رئیس سابق دفتر هرات  حس

انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان، بودند.
ــود که با توجه به  ــرد مطرح گردید این مورد ب ــی که از حاضرین در این میزگ ــن پرسش اولی

وضعیت موجود در افغانستان وظیفه نهادهای بین المللی در قبال این کشور چیست؟
ــش گفت: در 20 سال گذشته نهادهای بین المللی شعارها  ــخ به این پرس داود عرفان در پاس
ــی، امنیت، حقوق زنان، جامعه مدنی، مشارکت  و وعده های رنگارنگی در خصوص دموکراس
ــیاری از مسائل دیگر در افغانستان داده اند و در نتیجه آن امروز ما در کشور با  ــی و بس سیاس
نسلی مواجه هستیم که با این شعارها و وعده ها بزرگ شده اند و به دنبال تحقق آنها هستند 
ــده که افرادی که بدنبال برآورده کردن این موارد هستند جان خود  اما وضعیت بگونه ای ش

را در خطر می بینند.

از سوی دیگر نهادها و جوامع بین المللی که در 20 
سال گذشته وعده های رنگارنگ به مردم افغانستان 
ــرده و نمی کنند.  ــه این وعده ها عمل نک داده اند ب
وظیفه این نهادها و کشورها در درجه اول باید حفظ 
ــد که در طول 20 سال گذشته  ــتاوردهایی باش دس
ــا در کمال تعجب  ــت آمده ام ــختی زیاد بدس با س
شاهد هستیم که آنها اهمیتی به وضعیت افغانستان 
نمی دهند این نمی شود که شما طرفدار دموکراسی 
ــی در  ــید اما برای دموکراس ــرب باش ــا و غ در اروپ
ــور را در دام  ــی قائل نشوید و کش ــتان ارزش افغانس
ــع بین المللی باید  ــت رها کنید. جوام جنگ و وحش
با مشارکت کشورهای منطقه بدنبال راه حلی باشند 

که جلوی این جنگ خانمان سوز را بگیرند.
ــزب رفاه ملی  ــن جعفری« دبیرکل ح »محمد حس
ــش گفت:  ــه این پرس ــخ ب ــتان نیز در پاس افغانس
ــت.  ــالم اس ــتان پیکر زخم خورده جهان اس افغانس
ــازمان  ــی از جمله س ــای بین الملل ــه نهاده وظیف
ــالمی و هر نهاد  ــازمان کنفرانس اس ملل متحد، س
ــانیت دارد آن است که  ــخصی که دغدغه انس یا ش

جلوی جنگ و خونریزی را در افغانستان بگیرد.
ــر زده و شعارهای  ــورهایی که دم از حقوق بش کش
ــان در این زمینه  ــطح جه ــر زرق و برقی را در س پ
ــند که  ــته باش ــد باید به این امر توجه داش می دهن
افغانستان امروز بواسطه فعالیت گروه های افراطی، 
ــدن به  ــلفی، وهابی و تکفیری در حال تبدیل ش س
ــت. این  ــون جنگ و خونریزی در خاورمیانه اس کان
حق مردم افغانستان است که بتوانند آزادانه در صلح 
ــش زندگی کنند. من به عنوان دبیرکل حزب  و آرام
رفاه ملی افغانستان از همه کشورهایی که به نوعی 
در تحوالت افغانستان دخیل هستند تقاضا می کنم 
ــتان  ــرای بازگرداندن ثبات و آرامش به افغانس تا ب
تالش کنند. دود ناامنی در افغانستان به چشم همه 
ــل امنیت، ثبات و آرامش در  خواهد رفت و در مقاب

افغانستان به نفع کل منطقه و جهان خواهد بود.
  ما از کشورهایی همچون آمریکا و پاکستان که به 
ــونت های افغانستان  صورت واضح و عریان در خش
نقش دارند تقاضا می کنیم که به وضعیت این کشور 
ــتار ادامه  توجه کرده و نگذارند که این جنگ و کش

پیدا کند.
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 افغانستان بیش از 40 سال است که در ناامنی، اضطراب و جنگ به سر می برد و خواهش ما 
از نهادهای بین المللی این است که توجه داشته باشند افغانستان به عنوان کشوری که بیش 

از 30 میلیون نفر جمعیت دارد نیازمند آرامش و ثبات است.
ــونت و کشتار در افغانستان، فشار  ــطح خش به نظر من یکی از راه های ممکن برای کاهش س
ــتان حمایت می کنند.  ــت که از گروه های افراطی حاضر در افغانس ــورهایی اس آوردن بر کش
امیدوارم این کشورها به این نکته پی ببرند که جنگ و خونریزی در افغانستان آنها را به اهداف 

از پیش تعیین شده شأن نمی رساند.
پرسش بعدی مطرح شده در این میزگرد این بود که به نظر می رسد آمریکا و کشورهایی که 
در سال 2001 به افغانستان حمله کردند اکنون از انجام تعهدات خود در قبال مردم افغانستان 

شانه خالی می کنند، تحلیل شما در این مورد چیست؟
ــتان، در پاسخ گفت: آمریکا و  ــتیتو مطالعات استراتژیک افغانس ــابق دفتر هرات انس رئیس س
ــتان حمله کردند  ــاس منافع خود به افغانس ــال 2001 بر اس ــش در آن زمان یعنی س متحدان
ــاس منافعشان از این کشور خارج  ــتند نیز بر اس ــتان هس و اکنون که در حال خروج از افغانس
ــن نکته را فراموش  ــتان بلکه مردم جهان ای ــه تنها ضمیر و حافظه مردم افغانس ــوند. ن می ش
نخواهد کرد که این منافع کشورهای غربی است که همه چیز را تعیین می کند حتی اگر منافع 
آنها ایجاب کند گروه هایی را که خود زمانی تروریستی خوانده اند به رسمیت شناخته و با آنها 
ــورها به تعهداتی که داشتند عمل نکردند و برای آنکه بتوانند  ــوند. این کش وارد مذاکره می ش
حضور خود را در افغانستان توجیه کنند فقط »الف« زدند و این الف ها امروز باعث رنج مردم 

افغانستان شده است.
ــخ به این پرسش گفت: آمریکا، سازمان پیمان  ــتان نیز در پاس دبیرکل حزب رفاه ملی افغانس
ــتان حمله کردند وظیفه  ــورهایی که در سال 2001 به افغانس ــمالی )ناتو( و کش آتالنتیک ش
اخالقی و انسانی دارند که به برقراری صلح و ثبات در افغانستان کمک کنند. این کشورها باید 
ــت ها بر کشور حاکم شوند، نباید  به تعهداتی که دارند عمل کنند و نگذارند که مجدداً تروریس
ــتان به حال خود رها شود چون در غیر این صورت با وخیم شدن اوضاع در افغانستان،  افغانس

وضعیت در منطقه نیز وخیم خواهد شد.
موضوع دیگری که در این نشست درباره آن بحث شد موضوع فرودگاه کابل و تأمین امنیت 
ــدت گرفتن تنش میان دولت  ــبب ش آن بود. تأمین امنیت فرودگاه کابل در هفته های اخیر س

مرکزی افغانستان، طالبان و آمریکا شده است.
ــتیتو مطالعات استراتژیک افغانستان: آمریکا و متحدانش  ــابق دفتر هرات انس عرفان رئیس س
ــتان حمله کردند و اکنون که در حال خرج از  ــاس منافع خود به افغانس ــال 2001 بر اس در س

افغانستان هستند نیز بر اساس منافعشان از این کشور خارج می شوند
ــو طالبان اصرار بر خروج تمامی نظامیان خارجی حاضر در افغانستان دارد اما آمریکا  از یک س
ــرد و در این میان دولت مرکزی  ــا کنترل فرودگاه کابل در اختیار ترکیه قرار بگی ــد دارد ت قص

افغانستان نیز مدعی است که توانایی حفظ امنیت فرودگاه کابل را دارد.
ــتقالل، امنیت و اقتدار  ــت: فرودگاه کابل نماد اس ــورد اهمیت فرودگاه کابل گف ــان در م عرف
افغانستان است. فرودگاه کابل نماد رابطه این کشور با جهان است. تجربیات سال های گذشته 
نشان داده که هر گاه فرودگاه کابل سقوط می کند دولت مرکزی افغانستان نیز سقوط می کند. 
بر همین اساس کشورهایی که خواهان حفظ دولت فعلی افغانستان هستند تالش دارند تا این 
نماد )فرودگاه کابل( را تحت هر شرایطی حفظ کنند. از میان کشورهایی که نام آنها برای حفظ 
امنیت فرودگاه کابل مطرح است، نام ترکیه بیشتر به چشم می خورد و بدلیل آنکه ترکیه یک 

ــلمان است مسلماً حساسیت های کمتری  کشور مس
در مورد آن وجود خواهد داشت. البته هنوز مشخص 
نیست که مذاکرات مربوط به فرودگاه کابل و تأمین 

امنیت آن به کجا کشیده شود.
نکته دیگری که در این رابطه مطرح است آن است 
ــت تلخ »دکتر نجیب اهلل« )آخرین رهبر  که سرنوش
ــده  ــتان پیش از حکومت طالبان( موجب ش افغانس
ــادی خواهان تأمین امنیت  ــا افراد و طرف های زی ت
فرودگاه کابل باشند تا از خروج مطمئن شخصیت ها 

و نیروها مطمئن باشند.
ــده در این نشست مجازی،  موضوع پایانی مطرح ش
ــتان با توجه به  احتمال وقوع جنگ داخلی در افغانس
مواردی همچون پیشروی های طالبان، ضعف دولت 
ــدن مردم عادی برای مقابله با  ــلح ش مرکزی و مس

طالبان )نیروهای خیزش مردمی( بود.
ــزب رفاه ملی  ــن جعفری« دبیرکل ح »محمد حس
ــاره احتمال  ــن رابطه گفت: ما درب ــتان در ای افغانس
ــدار می دهیم  ــتان هش وقوع جنگ داخلی در افغانس
ــوان یکی از  ــران به عن ــالمی ای و از جمهوری اس
قدرت های اصلی منطقه که در طول سالیان گذشته 
ــم داشت پذیرای مهاجرین افغانی  بدون توقع و چش
بوده می خواهیم تا نقش پررنگ تری در فرایند صلح 

افغانستان داشته باشد.
ــالم آباد نیز هشدار می دهیم که در صورت  ما به اس
ــتان یکی  ــتان، پاکس وقوع جنگ داخلی در افغانس
ــت  ــی آن خواهد بود پس بهتر اس ــان اصل از قربانی
کشورهایی که از گروه های مختلف حمایت می کنند 
در پی بازگرداندن صلح و ثبات به افغانستان باشند.

ــتیتو  ــابق دفتر هرات انس ــان« رئیس س »داود عرف
ــتراتژیک افغانستان نیز در پاسخ گفت:  مطالعات اس
ــتان در طول تاریخ در یک جنگ  ــفانه افغانس متأس
ــکاف های عمیق  ــته، ش ــرار داش ــن ق ــی مزم داخل
اجتماعی و تبعیض های موجود در کشور راه را برای 
ــرده و از آنجا که  ــتان باز ک جنگ داخلی در افغانس
ــته بحران هویت و مشروعیت در  در 20 سال گذش
ــده وقوع جنگ داخلی در کشور  ــتان حل نش افغانس
ــریعی وجود نداشته  ــت و اگر راه حل س متصور اس
ــد و گروه های افغان به صلح و مصالحه تن در  باش
ــتان اجتناب ناپذیر  ــگ داخلی در افغانس ندهند جن

خواهد بود.
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