
همزمان با چانه زني طالبان 
روح اهلل صالحی
      گفت وگو

ب�ا نماين�دگان امري�كا 
پارلمان�ي  انتخاب�ات 
افغانس�تان زير آتش انفجار، ترور و ناامن�ي امروز برگزار 
مي شود. انتخاباتي كه امريكايي ها تمركز ويژه اي روي آن 
دارند تا شايد با مهندسي انتخابات، نفوذ شيعيان را كاهش 
دهند و با روي كار آوردن مهره هاي وابسته، جاي پاي خود 
را مستحكم كنند.  شهروندان افغانس�تان 249 نماينده 
پارلمان افغانستان را انتخاب خواهند كرد. اين در شرايطي 
اتفاق مي افتد كه نزديك به يك  سوم از حوزه هاي انتخاباتي 
به دليل اينكه در مناطق تحت كنترل طالبان قرار گرفته اند 
ش�امل رأي گي�ري نخواهند ب�ود. ح�دود 2500 نامزد در 
انتخابات بر سر تصاحب كرسي هاي پارلمان رقابت مي كنند 
و 54 هزار نيروي امنيتي قرار اس�ت بر برگزاري انتخابات 
نظارت كنند. طالبان همچون دفعات گذشته هشدار داده 
است شهروندان افغانس�تان بايد اين انتخابات را تحريم 
كنند؛چراكه اين انتخابات يك روند جعلي است كه فقط با 
هدف مشروعيت بخشيدن به حضور نيروهاي خارجي در 
خاك افغانس�تان انجام مي ش�ود. اين انتخابات در زماني 
برگزار مي شود كه طالبان به طور مستقيم با امريكايي ها در 
حال مذاكره اس�ت و اخبار ضد و نقيضي شنيده مي شود 
مبني بر اينكه واش�نگتن ش�روط طالبان براي خروج از 
افغانستان را پذيرفته اس�ت. توافقي كه كارشناسان با 
توجه به راهبرد جديد دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
براي تثبيت حضور امريكايي ها در افغانستان، در موفق 
بودن آن ترديد دارند. سيدعيس�ي حس�يني مزاري ، 
س�ردبير خبرگزاري صداي افغان و كارش�ناس مسائل 
افغانس�تان در گفت وگو با »جوان« درباره چش�م انداز 

انتخابات پارلماني افغانستان گفت:»تكنوكرات هاي غربي 
و نيروهاي وابسته به عربستان سعودي و كشورهاي عربي 
خليج فارس همگي دست به كار شده اند تا نتيجه انتخابات 
را به گونه اي رقم بزنند كه ش�يعيان به پارلمان راه پيدا 
نكنند و اگر افرادي هم از شيعيان وارد پارلمان شدند صرفًا 
در ظاهر شيعه باش�ند و در عمل مطابق اهداف غربي ها 
عمل كنند.« به گفته مزاري، امريكايي ها به اين خاطر به 
افغانستان وارد ش�ده اند تا از افغانستان به چهار كشور 
روسيه، چين، هند و ايران اشراف كامل داشته باشند و در 
ابتدا اگر توانستند اين كشورها را از درون تضعيف كنند و 
اگر موفق نشدند آنها را مهار كنند و سياست هاي اقتصادي 
كه در منطقه توسط اين چهار كشور انجام مي شود را به 
نف�ع غ�رب س�ازماندهي ك�رده و جه�ت دهن�د. 

    
آرايش سياس�ي احزاب در اي�ن انتخابات چگونه 
است و نتيجه انتخابات چه تأثيري در روند تحوالت 
سياسي افغانستان خواهد داشت؟ شما چشم انداز 

انتخابات جديد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
در اين انتخاب��ات اكث��ر كانديداها به عن��وان نيروهاي 
مستقل وارد عمل ش��ده اند و با توجه به اينكه انتخابات 
افغانستان، انتخابات حزبي نيست و احزاب تعداد اندكي 
از كانديداهاي خود را معرف��ي كرده اند، در واقع، هر يك 
از كانديداها پش��توانه حزبي و س��ازماني دارند و فضاي 
انتخابات داغ اس��ت و نامزدهاي مس��تقل و حزبي براي 
راه يابي به پارلمان تالش جدي مي كنند،اما چالش هايي 
در مسير اين انتخابات وجود دارد كه عمده ترين چالش، 

نوع برگزاري انتخابات است كه كانديداها از نبود امنيت، 
س��الم برگزار ش��دن روند انتخابات و وج��ود تقلب هاي 
گس��ترده نگراني دارند همچنانكه در انتخابات قبلي هم 
اين مس��ئله وجود داش��ته اس��ت و به ويژه در انتخابات 
رياست جمهوري 2014، بحث تقلب بسيار گسترده بوده 
و متأسفانه سبب شده تا مردم بر اساس رأي هايي كه داده 
بودند به خواسته هاي خودشان نرسند و باعث شده دولت 
مقتدري در افغانستان تشكيل نشود و يك دولت ائتالفي 
به وجود آمده و اين حكومت هم تاكنون نتوانسته  است 

خواسته ها و نيازهاي مردم را برآورده كند. 
در انتخابات پارلماني هم اين نگراني ها بين مردم و كانديداها 
وجود دارد كه طبعاً عام��ل اين نگراني خ��ود حكومت و 
كميسيون مس��تقل انتخابات و عوامل خارجي است كه 

مي توانند در روند كار انتخابات دخالت داشته باشند. فعاًل 
در سطح انتخابات افغانستان دو رويكرد و خط فكري وجود 
دارد. اول، احزابي هستند كه نسبت به حكومت انتقادهايي 
دارند و جبهه وسيعي را تشكيل داده اند تا بتوانند اكثريت 
پارلمان را به خود اختصاص دهند. دوم، طيف تكنوكرات ها 
و عناصر تحت حمايت كش��ورهاي غربي و عناصر وابسته 
هستند. در ش��رايط كنوني، تكنوكرات ها و عناصر وابسته 
بسيار منسجم  عمل مي كنند و طيف مجاهدين و احزاب 
سياس��ي كه ادعاي داش��تن پايگاه اجتماعي در س��طح 
افغانستان را دارند، انسجام قابل قبولي ندارند. من پيش بيني 
مي كنم مجلس آينده افغانستان مثل مجلس فعلي نخواهد 
بود كه اكثريت بتوانند در مقابل دولت و نيروهاي خارجي 
حرفي براي گفتن داشته باشند و اكثريت مجلس به نفع 

طرفداران دولت و تكنوكرات ها خواهد بود. 
تع�داد كانديداه�اي ه�زاره در انتخاب�ات 
خيلي زياد اس�ت و اين تعدد كانديداها آراي 
آنه�ا را پخش مي كن�د كه مي توان�د به حذف 
كرسي هاي هزاره ها در پارلمان منجر شود. حتي 
تقس�يم بندي حوزه هاي انتخاباتي در واليت 
غزني كه هزاره نشين هستند، در اين دوره تغيير 
كرده كه به ضرر هزاره هاست. به نظرتان وضعيت 
هزاره ها در پارلمان جديد به چه شكلي خواهد 
بود؟ آيا قدرتشان تضعيف خواهد شد يا كماكان 

وضعيت فعلي خود را حفظ خواهند كرد؟ 
متأسفانه تعداد كانديداهاي شيعه در اين انتخابات خيلي 
زياد اس��ت و از طرفي هم هيچ هماهنگي بين آنها وجود 

ندارد. همچنين عاملي هم در بين ش��يعيان وجود ندارد 
كه بتواند به عنوان ريش سفيد وارد عمل شود و شرايط را 
مديريت كند و كانديداها را به سمت انسجام و كاهش تعداد 
كانديداها سوق دهد. در اين ميان عالوه بر درهم ريختگي 
دروني ش��يعيان برخي كانديداها هم از عناصر وابسته به 
خارج هستند تا از اين طريق تعداد آراي شيعيان را كاهش 
دهند. حتي اگر در شرايط موجود تالشي صورت گيرد و 
تعداد كانديداهاي مشخص كاهش يابد، قطعاً اين عناصر 
وابسته كنار نخواهند كشيد و براي كاهش رأي شيعيان 
تالش خواهند كرد. اين نگراني وجود دارد كه در مجلس 
آينده كانديداهاي راه يافته شيعه نسبت به مجلس فعلي 
كمتر باش��د و آن هم با توجه به اينكه والي��ت غزني كه 
اكثراً شيعه نشين بود كاماًل از عرصه انتخابات حذف شده 
است؛چراكه در دوره هاي قبلي تعداد زيادي از نمايندگان 
شيعه از اين واليت به مجلس راه يافته بودند، بنابراين، اين 
نگراني وجود دارد و تاكنون هم توفيق حاصل نشده است 

كه كانديداها به نفع ديگري كنار بكشند. 
اين سناريو و توطئه براي تضعيف هزاره ها در 
پارلمان كه گفتيد، از سوي دولت افغانستان 
طراحي شده اس�ت يا اينكه امريكايي ها در 

اين مسئله نقش دارند؟ 
عوامل مختلفي وجود دارد و اينكه نيروهاي حكومتي به 
طور مشخصي وارد عمل شده باش��ند را نمي توان متهم 
كرد، اما دس��ت هاي خارجي آنقدر هس��تند كه عناصر 
داخل حكومت را تحت الشعاع قرار دهند. تكنوكرات هاي 
غربي هستند و نيروهاي وابس��ته به وهابيت و عربستان 
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سعودي و كش��ورهاي عربي خليج فارس در اين 
ميان وجود دارند و همه آنها دست به كار شده اند 
تا نتيج��ه انتخابات را ب��ه گونه اي رق��م بزنند كه 
ش��يعيان به پارلمان راه پيدا نكنند و اگر افرادي 
هم از ش��يعيان وارد پارلمان شدند صرفاً در ظاهر 
شيعه باشند و در عمل مطابق اهداف غربي ها عمل 
كنند. متأسفانه از اين طيف كانديداها هم در بين 
شيعيان كم نداريم و در واليت هاي مختلف افرادي 
كه به نام ش��يعه وارد انتخابات شده اند وابسته به 
كشورهاي خارجي بوده و با قدرت و امكانات بيشتر 
و با شعارهايي كه سر مي دهند به طور جدي وارد 

كارزار انتخابات شده اند. 
اخيراً »قوماندان علي پور« فرمانده واليت 
غور توسط نيروهاي دولتي دستگير شده 
است كه واكنش هاي زيادي از سوي مردم 
به اين دستگيري انجام شد. دستگيري 
اين فرمانده در آس�تانه انتخابات به چه 

داليلي صورت گرفته است؟ 
اين اقدامي كه از س��وي حكومت انجام شد بيشتر 
براي تضعيف روحيه شيعيان در دس��تور كار قرار 
گرفته است و متأسفانه در ش��رايطي كه در آستانه 
انتخابات بايد آرامش و امنيت در كشور برقرار باشد، 
حاكميت دچار اين اش��تباه ش��ده و توجيه و بهانه 
مناسبي هم براي دستگيري علي پور نداشته است. 
فرمانده علي پور در مدتي كه در رأس گروه مسلح در 
واليت غور بود، بيشتر در مقابل طالبان و تروريست ها 
قرار داشت و از دولت حمايت مي كرد و حامي مردم 
و حاكميت ب��ود و طي چند س��ال محلي كه تحت 
كنترل او قرار داشت از امنيت نسبي برخوردار بود. 
اگر حكومت كمي منطقي مي انديشيد بايد از امثال 
علي پور حمايت مي كرد، اما چرا علي پور با اين شرايط 
در واليت غور مورد هجمه ق��رار مي گيرد و عناصر 
ديگري كه در كابل علناً جناي��ت انجام مي دهند و 
حكومت را تهديد مي كنند يا در واليت بلخ دزدي و 
آدمكشي مي كنند زير چتر حمايت و مصونيت دولت 
قرار مي گيرند؟! اين كاماًل سؤال برانگيز است. به هر 
حال دستگيري علي پور بر اس��اس يك نظم اداري 
حكومتي صورت نگرفت بلكه حركت توطئه گونه اي 
بود كه اگر در آينده چنين اقداماتي صورت گيرد قطعاً 

پشت سر اين تحركات، توطئه قرار دارد. 
در حال حاضر نماين�دگان امريكا يك 
ماه اس�ت كه در حال مذاكره و توافق با 
طالبان هستند، حتي خبرهايي منتشر 
شده  كه امريكا شروط طالبان را پذيرفته 
اس�ت. ش�ما چش�م انداز مذاكرات را 
چگونه ارزيابي مي كنيد؟ اين مذاكرات 
تا چه ح�د ام�كان موفقي�ت دارد؟ آيا 
امريكايي ها حاضر مي شوند پس از 17 
سال افغانس�تان را ترك كنند با توجه 
به اينكه ترامپ به دنبال تثبيت حضور 

امريكايي ها در افغانستان است؟ 

من فكر نمي كنم كه امريكايي ها با دالرهايي كه 
در اين س��ال ها هزينه كرده اند، بر اس��اس توافق 
با طالبان، به راحت��ي افغانس��تان را ترك كنند. 
امريكايي ها تنها براي خود افغانس��تان به منطقه 
نيامده اند تا به خاطر شرايط نامساعد افغانستان، 
اين كشور را ترك كنند. امريكايي ها به اين دليل 
به افغانستان وارد شده اند كه از افغانستان به چهار 
كش��ور روس��يه، چين، هند و ايران اشراف كامل 
داشته باشند و در ابتدا اگر توانستند اين كشورها 
را از درون تضعيف كنند و اگر موفق نش��دند آنها 
را مهار نمايند و سياس��ت هاي اقتصادي را كه در 
منطقه توس��ط اين چهار كش��ور انجام مي شود 
به نفع غرب س��ازماندهي كنن��د و جهت دهند. 
به همين دليل سياس��ت هايي كه از سوي امريكا 
براي ناهمسان سازي كشورهاي آسياي مركزي،  
چين و ايران در جريان اس��ت معم��والً از ناحيه 

امريكا جهت دهي مي شود. 
امريكايي ها كه با طالبان يا هر گروه ديگري س��ر 
ميز مذاكره مي نشينند، سعي دارند اين گروه ها را 
سرگرم و عملكرد آنها را فرسايشي كنند و از درون  
به فروپاشي بكشانند. در حال حاضر امريكايي ها به 
دنبال تغيير نقش طالبان هستند و تالش مي كنند 
اين نقش را به گروه داعش در افغانس��تان واگذار 
كنند و اين گروه)داعش( با نگاه بين المللي فعاليت 
انجام مي دهد ولي طالبان نگاه بين المللي و حتي 
منطقه اي ندارد و فق��ط در پي ايج��اد امارات در 
افغانستان اس��ت،اما امريكا فعاًل روي كشورهاي 
آسياي مركزي، روسيه، چين و ايران برنامه ريزي 
كرده اس��ت و بنابراين گروهي بايد تحت مديريت 
واشنگتن باشد تا بتواند سياست ناهمسان سازي 
امريكا را در منطقه پياده كند و همچنين اين توان را 
داشته باشد تا اين كشورها را تحت فشار قرار دهد. 
از اين رو، بحث صلح در افغانستان نوعي ظاهرسازي 
اس��ت و اين بحث اصاًل مطرح نيس��ت و امريكا به 
دنبال تأمين امنيت در افغانس��تان ، تأمين منافع 
ملي ، تماميت ارضي افغانستان و ساختن اين كشور 
نيست و تحركاتي كه با طالبان و ديگر گروه ها انجام 
مي دهد تنها ب��راي تأمين منافع واش��نگتن و در 
راستاي اجراي سياست هاي شيطاني و درازمدت 
اين كشور در منطقه است،بنابراين ما توقع نداريم 
كه اوالً؛ صلحي در افغانس��تان اتفاق بيفتد،  دوماً؛ 
طالبان به دنبال صلح با امريكايي ها باشد و سوماً؛ 
امريكايي ها ب��ا دادن وعده به طالبان و س��پردن 

تعهداتي به اين گروه افغانستان را ترك كنند. 
اخيراً »زلماي خليل زاد« از س�وي وزير 
خارجه  امريكا به عنوان مش�اور در امور 
افغانس�تان معرفي ش�ده  و سفرهايي 
هم به كش�ورهاي عربي منطقه داشته 
اس�ت. دليل انتخ�اب خلي�ل زاد به اين 
سمت چيست و آيا مأموريت ويژه اي در 
افغانستان به او س�پرده شده است؟ هر 
چند گفته مي ش�ود كه امريكا به دنبال 

مهندسي انتخابات پارلماني است. 
چه خلي��ل زاد يا هر ك��س ديگري ك��ه در طرف 
امريكايي ها قرار بگيرد قطعاً به دنبال تأمين منافع 
ملي امريكايي ها خواهد بود. زلماي خليل زاد اين 
ويژگي را دارد كه از زمان جهاد، مرتبط با مسائل 
افغانستان بوده است و زماني سفير و نماينده ويژه 
جورج بوش در امور افغانس��تان بود و تاكنون هم 
كه مس��ئوليت هاي ديگري را بر عهده داشته، در 
مسائل افغانستان نقش مهمي ايفا كرده است. قطعاً 
خليل زاد بيش از هر امريكايي ديگري مي تواند در 
مسئله سياست هاي امريكا در منطقه نقش داشته 
و تأثيرگذار باشد،اما محافل سياسي افغان نسبت به 
زلماي خليل زاد بدبين هستند و اين بدبيني  باعث 
مي شود او در انجام مسئوليت هايش در افغانستان 

چندان موفق نباشد. 

 توطئه تضعيف هزاره ها 
در پارلمان افغانستان جريان دارد

 گفت وگو با سيدعيسي حسيني مزاري، سردبير خبرگزاري صداي افغان و كارشناس مسائل افغانستان 

 امريكايي ه�ا ب�ه اين خاط�روارد 
افغانستان شده اند تا از افغانستان 
به چهار كشور روسيه، چين، هند 
و ايران اشراف كامل داشته باشند 
و در ابتدا اگر توانستند اين كشورها 
را از درون تضعي�ف كنن�د و اگ�ر 
موفق نش�دند آنها را مهار كنند و 
سياس�ت هاي اقتص�ادي را كه در 
منطقه از سوي اين چهار كشور انجام 
مي شود، به نفع غرب سازماندهي 

كنند و جهت دهند

تكنوكرات هاي غربي و نيروهاي وابسته 
به عربستان سعودي و كشورهاي عربي 
خليج فارس همگي دست به كار شده اند 
تا نتيجه انتخابات را به گونه اي رقم بزنند 
كه شيعيان به پارلمان راه پيدا نكنند و اگر 
افرادي هم از شيعيان وارد پارلمان شدند 
صرفاً در ظاهر ش�يعه باش�ند و در عمل 

مطابق اهداف غربي ها عمل كنند 
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