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توگوی «ایران» با «آرنه استراند»
بررسی سیاستهای امریکا در افغانستان  17سال پس از  11سپتامبر  2001در گف 
معاون رئیس انستیتو کریستیان میکلسن و «جان کریاکو» کارشناس پیشین سیا

مذاکره با طالبان آری یا خیر؟
نوژناعتضادالسلطنه

روزنامه نگار

«فرید زکریا» تحلیلگر سیاسی و برنامه ســاز تلویزیونی در امریکا در مقالهای تحت عنوان
«چرخش ناگهانی در استراتژی» در نشریه «نیوزویک» در فوریه  2009میالدی درباره لزوم
مذاکره امریکا با طالبان نوشــته بود«:ایاالت متحده به درستی و به شکل غیر قابل انکاری
در سطح استراتژیک مخالف القاعده است چه از نظر سیاسی چه اخالقی چرا که آن گروه
در درون جهان متمدن متوحشــانه رفتار میکند .ما اختالفات قابل توجهی نیز با طالبان
بر ســر مســائلی چون دموکراســی و نوع رفتار با زنان داریم .با این حال ،شدت حمالت ما
علیهسایرگروههایاسالمگرابرایمثالگروههایوابستهبهپادشاهیعربستانسعودیبه
میزانمبارزهمانعلیهطالباننبودهاست.واقعیتآناستکهطالباندشمنیبیرحم
مانندالقاعدهنیست ».بهنظرمیرسدامروزپساز 9سال،دولتترامپدرزمینهطالبان
این گروه اســامگرا اما قومیت محور و بومیگرا (نه ماننــد القاعده بینالملل گرا) به این
نتیجه رســیده که میتوان از طریق مذاکره به حل و فصل منازعه در افغانستان پرداخت.
آیا چشم اندازی برای موفقیت این مذاکرات وجود دارد و پیامدهای آن چه خواهند بود؟
به خصوص با توجه به این موضوع که دولت افغانســتان در آن مشــارکت فعالی ندارد.
اینپرســشوپرســشهایمرتبطرابا «آرنهاســتراند»پژوهشــگر نــروژیومعاونرئیس
انستیتو کریستیان میکلسن (به نام نخستوزیر اســبق نروژ) و «جان کریاکو» کارشناس
ضدتروریسم پیشین سیا در میان گذاشتم .گفتنی است که آقای استراند در جریان حمله
دی ماه سال گذشــته افراد مسلح به هتل اینترکنتیننتال دچار جراحات بسیار شدیدی شد
بهگونهایکهاحتمالجانباختناوبســیارزیادبودامادرنهایتزندهماند«.جانکریاکو»
کارشناس سابق ســیا نیز افشــا کننده برنامه غرق مصنوعی زندانیان القاعده و همچنین
توگوجهت
نقشداشتنعربستاندرحملهیازدهسپتامبربودهاست.ماحصلاینگف 
آشــنایی مخاطبان با دیدگاههایغربی نســبت به مســائل افغانســتان و طالبان به چاپ
رسیدهاستوبهمعنایتأییدایندیدگاههاازسویروزنامهایراننیست.

چرا موضــع امریکا در قبــال طالبان تغییر
کــردوامریکاییهاحاضربهمذاکرهباطالبان
شــدند؟آیــاایننشــانهشکســتسیاســت
امریکاییهــا بــرای دموکراسیســازی در
خاورمیانهاست؟
آرنهاستراند :هدف اصلی ایاالت متحده
در افغانســتان در اواخر ســال  2001میالدی،
شکســت دادن القاعــده و طالبــان و ورود به
فرآینــد دولتســازی و یا دموکراسیســازی
بــود .با این حال ،دولت افغانســتان در ابتدا
فاقد منابع و پرســنل ماهر بــرای مدیریت و
توســعه کشــور بود .بســیاری از پژوهشها و
گزارشهــای رســمی به این واقعیت اشــاره
میکننــد که اســتراتژی و مالحظات نظامی
امریکا هنوز هم حاکمیت دولت افغانستان
را نادیــده میگیــرد و اهــداف مدنظــر بــرای
دموکراسیســازی در این اســتراتژی اولویت
ندارنــد .اغلــب ایــن دیــدگاه در تناقــض
بــا دیــدگاه ســایر کشــورها و ســازمانهای
بینالمللیازجملهاتحادیهاروپااست.
جــانکریاکــو:من فکــر میکنــم ،واضح
اســت که سیاســت ایــاالت متحــده در قبال
افغانســتان شکست خوردهاســت .نیروهای
امریکایی در  17سال گذشته به همراه دولتی
طرفدار امریکا در افغانســتان بودهانــد .ما از
ســال  2001میالدی تاکنون به برقراری صلح
حتینزدیکنشدهایم.مشکلاصلیمربوط
به سیاست ملت – دولتسازی بود .سیاست
اصلی کشتن یا دستگیری اسامه بن الدن و از
بینبردنالقاعدهاصلیترینسیاستامریکا
بود و ســپس به سیاســت دموکراسیســازی
و کارهــای عمومی انتقال یافتیم درســت در
زمانی که در حال غرق شدن بودیم.
آیامذاکرهباطالبانبهمعنایبهرســمیت
شــناختن و مشــروعیت دادن بــه طالبــان
نیست؟
اســتراند :نــه لزومــاً .مذاکــرات اولیــه و
مذاکرات پــس از آن میتواند برای آزمایش
میزان تمایل و پایبنــدی طالبان به موضوع

لزوم احترام به آزادی بیان ،نقش رســانهها
و نقشــهها و فرصتهــا بــرای زنــان بــه
منظــور حضــور در فعالیتهای آموزشــی و
اشــتغال آنان مورد بهرهبرداری قــرار گیرد.
تأکیــد میکنــم بایــد در مذاکــرات بــه لزوم
اهمیت حفظ حقوق قومیتهــای افغان و
اقلیتهای مذهبی اشــاره کرد و این مســأله
را مــورد تأکید قــرار داد بخصوص حفاظت
از حقوق مســلمانان شــیعه که گروه دولت
اســامی خراســان یا همــان شــاخه داعش
در افغانســتان در ســالهای گذشــته علیــه
آنان حمالتی را انجام داده اســت .شیعیان
در افغانســتان بدلیــل ایــن حمــات مــورد
تبعیــض و ســتم واقــع شــدهاند .مذاکــره با
طالبان بهخودی خود به معنای به رسمیت
شناختن رسمی آنان به عنوان شریکی برابر
با دولت افغانستان نیســت .با این حال ،به
رسمیت نشناختن و نپذیرفتن این موضوع
کــه طالبــان بخــش بزرگــی از افغانســتان
را تحــت کنتــرل خــود دارد ،کار دشــواری
اســت .گزارشــگر ویژه امریکا برای بازســازی
افغانســتان اخیــراً گــزارش داده کــه دولــت
افغانســتان تنها کنترل  58درصــد از خاک
آن کشــور را در اختیار دارد .طالبان در همان
حــال به عنوان نیرویی ظاهر شــده که اقتدار
دولت افغانستان و نفوذ داعش را به چالش
کشیده است .گسترش قلمروی نفوذ داعش
درافغانستاندغدغهایبزرگتربرایبسیاری
از ملتها و گروهها است.
کریاکو:بله،درواقعسیاستجدیدمذاکره
با طالبان خطرناک اســت .چرا کــه مذاکره با
گروهی را به رســمیت میشناســد که همواره
دســت کــم از ســوی ایــاالت متحــده امریــکا
«تروریست» قلمداد شدهاست .عالوه بر این،
طالبان دشــمن زنــان ،آمــوزش ،آزادی بیان،
رسانههاومذهباست؛ارزشهاومؤلفههایی
کهبرایامریکاییهااهمیتدارند.
آیــا بــه نظرتــان اصــوالً صلــح بــا طالبان
امکانپذیراست؟آیاطالبانقابلیتتبدیل

شــدن به یک نیــروی سیاســی غیرنظامی را
دارد؟
اســتراند :ما پیش از این نیز شــاهد روند
مذاکــرات صلــح در افغانســتان بودهایــم.
ســال گذشــته توافق صلح با حزب اسالمی
بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار و چگونگــی
ورود آنــان به صحنه سیاســت کابل حاصل
شــد .حزبــی کــه اعضــای آن از مجاهدیــن
ســابق بودند .مورد مشــابهی نیز بــا طالبان
امکانپذیر اســت .اگرچه ممکن است آنان
خواستار داشــتن نماینده سیاسی همزمان
بــا قــدرت و تــوان نظامی باشــند .گســترش
قلمــروی نظامــی اخیــر آنــان در سراســر
افغانستانازجملهشکستدادنداعشدر
شمال افغانستانمیتواندبهعنوانتحکیم
موضــع طالبــان با اهــداف نظامــی قلمداد
شــود .چنین توســعه قلمرویــی میتواند با
ایجاد یک حزب سیاسی و رقابت برای نفوذ
سیاسی در پارلمان و شوراهای والیتی همراه
باشد و ترکیب شود .با این حال ،برای تحقق
ایــن امــر نیــاز به تغییــر سیســتم انتخاباتی
و کمــک بــه احزاب سیاســی بــرای برگزاری
انتخابــات وجــود دارد و نــه صرفــاً ثبت نام
افراد آن گونه که در قانون فعلی جریان دارد.
کریاکو :من فکر نمیکنم صلح با طالبان
امکانپذیــر باشــد چرا کــه طالبان نیــازی به
صلــح ندارد .طالبــان از تاریخ آموختهاند که
اگر آنان به اندازه کافی صبر کنند امریکاییها
در نهایــت بــه خانــه بــاز میگردنــد همــان
اتفاقــی کــه در مــورد حضــور امریکاییها در
ویتنــام ،لبنــان و دیگر نقاط جهــان روی داد.
طالبــان در افغانســتان زندگــی میکننــد اما
مــا (امریکاییها) آنجا زندگــی نمیکنیم .در
نتیجه،هیچانگیزهبلندمدتیبرایطالبانبه
منظور نشستن پای میز مذاکره وجود ندارد.
امــروزه طالبــان تــا چه انــدازه بیــن مردم
افغانستاننفوذومحبوبیتدارد؟
اســتراند :تفاوت و تنوع تا حــد زیادی در
بخشهــای مختلــف افغانســتان بــه دلیل
حضــور گروههــای قومیتــی مختلــف دیده
میشــود .هــم چنین تفــاوت بیشــتری بین
مناطق روســتایی و شــهری وجود دارد .این
موضــوع خیلی تغییر نکردهاســت .دســت
کم از سال  1994میالدی به این سو که شاهد
قدرتگیــری طالبــان تــا بــه امــروز بــودهام.
آنــان کماکان متکی به حمایت قویتری در
میان پشــتونها و مسلمانان سنی هستند و
حمایتکمتریدرمیانهزارهها،تاجیکها،
ازبکها و شیعیان افغانســتان دارند .با این
حال ،در سالهای اخیر شاهد تنوع بیشتری
در عضوگیــری طالبــان بودهایــم و این گروه
در ســالهای اخیــر توانســته رویکرد خــود را
بــا تفاوتهــای موجــود در میــان گروههــای
قومیتــی و مذهبی بیشــتر ســازگار کنــد و در
مناطــق شــمالی و غربــی افغانســتان نفوذ
بیشــتری به دســت آورد .با این حــال ،هنوز
هم حمایت و محبوبیت اصلی و قویتر آنان
میانپشتونهایروستانشیناست.
معضلاصلیبرایحکومتافغانستان
آن اســت که جنگهای متنــاوب در مناطق
پشتوننشــین فرصــت محــدودی را بــرای
مشــارکت مردم ایــن مناطــق در انتحابات

جان کریاکو :دلیل اصلی
شکست مذاکرات،
شناپذیر
ایدئولوژی ساز 
طالبان است .ساده
بگویم طالبان بیش از
آن که چیزی و کسی
را دوست بدارد نفرت
ورزیدن را دوست دارد .طالبان از مسلمانان
شیعه،دموکراسی و زنان متنفر است .از
مردمان افغانستان که جزو قوم پشتون نیستند
نفرت دارد .ایدئولوژی طالبان دستورالعملی
برای موفقیت نیست
آرنه استراند :نسبت به
مذاکراتی که بتواند منجر
به برقراری آتشبس و
ادامه مذاکرات صلح
با مشارکت گستردهتر
اقلیتها و زنان افغان
شود ،نگاه مثبتی دارم .با
این حال ،باید این موضوع را بپذیریم که افراد
و جریاناتی در درون طالبان ،دولت افغانستان
و شبکههای تبهکار موجود در افغانستان
وجود دارند که مخالف حل و فصل منازعه از
طریق مذاکره هستند
پارلمانی و ریاست جمهوری فراهم میکند.
بدیــن ترتیــب نفــوذ سیاســی پشــتونها در
مقایســه بــا گروههای قومیتــی دیگر کاهش
یافتهاست .توافق بر سر برقراری آتش بس و
یا صلح که اجازه مشــارکت گسترده مردمی
در انتخابــات پارلمانی و ریاســت جمهوری
در سراســر افغانســتان را بدهــد ،میتوانــد
روی تــوازن قومیتــی در پارلمــان و درون
دولت افغانستان و نمایندگان حاضر در آن
تأثیرگذارباشد.
کریاکــو :مــن فکــر میکنــم ایــن طالبان
است که بیشــتر روی مردم افغانستان تأثیر
میگــذارد و نه مردم افغانســتان بر طالبان.
در فرهنــگ طالبــان آن گــروه بــه هیچ کس
پاسخگو نیست و خود را ملزم به پاسخگویی
نمیبیند .مــردم افغانســتان از آنان پیروی
میکنند یا کشته میشــوند .این منطق آنها
است.
آیا عدم حضور مقامهای افغان در مذاکره
با طالبان و صرفاً حضور مقامهای امریکایی
باعــث از بیــن رفتــن مشــروعیت دولــت
افغانستان نزد افکار عمومی نمیشود؟ چرا
امریکاییها دولت افغانستان را در مذاکره با
طالبانبهبازینگرفتند؟
اســتراند :مــن گمــان میکنــم امریــکا از

مذاکــرات بیــن دولت افغانســتان و طالبان
حمایــت میکنــد و طرفیــن را نیــز تشــویق
کردهاســت .با این حال ،این طالبان بوده که
پیشنهاد را رد کرده چرا که استدالل آنان این
است که تنها امریکا است که میتواند بر سر
خــروج نیروهــای بینالمللی از افغانســتان
توافــق کنــد .مذاکــره امریکاییها بــا طالبان
میتوانــد زمینه ســاز مذاکــرات بــاز و علنی
دولتافغانستانباطالبانشود.
کریاکــو :فکر میکنم این اســتدالل کامالً
درســت اســت .نگاهی به پیشــینه مذاکرات
بیندازیــم .طالبــان با خــود میگوید چــرا با
دولت افغانســتان مذاکره کنیــم ،زمانی که
میتوانیم مستقیماً با امریکاییها گفتوگو
کنیم؟ این رویکرد طالبان و پذیرش مذاکره
از ســوی امریــکا بشــدت باعــث تضعیف و
خدشــهدار شــدن وجهه و موقعیــت دولت
افغانســتان میشــود .این وضعیت ســبب
میشود در آینده کار برای دولت افغانستان
به منظور نشستن پای میز مذاکره با طالبان
دشوارترشود.
ترامپ مانند سایر جمهوریخواهان شعار
مبارزه با اســامگرایان تنــدرو را داده اســت
بااینحالاوحاضرشــدهبــاطالبانپایمیز
مذاکره بنشیند .آیا پذیرش مذاکره با طالبان

بهاعتبارامریکالطمهنمیزند؟
استراند:ترامــپ از زمان کارزار انتخاباتی
خود و پیش از به قدرت رسیدن نیز خواستار
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بود.
جنگ افغانســتان از نظر او بســیار پر هزینه
بود و جان بســیاری از امریکاییها را از دید او
گرفته است .سیاستگذاری خارجی و نظامی
دولت او و تیم مشــاوران امنیتیاش همگی
زمانیکهاوبهریاستجمهوریانتخابشد،
در جهــت تجدید نظر اساســی در سیاســت
امریکا در قبال افغانستان حرکت کردند .او
اجازه داد تعداد کارکنان نظامی امریکایی در
افغانســتان به طور موقت افزایش یابد تا یا
طالبان متحمل شکست شود یا به کشاندن
آن گــروه پای میز مذاکره کمــک کند .اکنون
نیــز مذاکــرات میتوانــد یکــی از پیامدهای
اقتصــادی و سیاســتگذاری با انگیــزه منافع
شــخصی قلمــداد شــود و نه تغییــر رویکرد
ترامپ در قبال گروههای رادیکال اسالمگرا.
کریاکو:نخستآنکهمنفکرمیکنمکه
مذاکــرات با طالبان به اعتبار امریکا مادامی
که دولت افغانســتان در گفتوگوها شرکت
نداشته باشد ،آسیبی جدی وارد خواهد کرد.
دوم آن کــه من فکر نمیکنم این صرفاً یک
شــعار توســط کارزار ترامــپ بوده باشــد .به
نظر من ترامپ واقعاً اعتقاد دارد بهتر از هر
کسیبهمسائلآگاهاست.اویکسیاستمدار
نیســت .او یــک تاجــر اســت .او بــاور دارد
سیاستمدارانشکستخوردهاندودرنتیجه،
دستورات متفاوتی را به وزارت خارجه امریکا
ارائه میدهد .شــخصاً فکر میکنم این یک
اشتباه است .اما مطمئن هستم ترامپ فکر
میکند کار درست را انجام میدهد.
آیا نســبت به نتیجه مذاکرات امریکاییها
و طالبان امیدوار هســتید؟ آیا به نظرتان این
دورازمذاکراتبهصلحپایداردرافغانســتان
خواهدانجامید؟چرا؟
اســتراند :نســبت به مذاکراتی که بتواند
منجر به برقراری آتشبس و ادامه مذاکرات
صلــح بــا مشــارکت گســتردهتر اقلیتهــا و
زنــان افغان شــود ،نگاه مثبتــی دارم .با این
حال ،باید این موضوع را بپذیریم که افراد و
جریاناتیدردرونطالبان،دولتافغانستان
و شــبکههای تبهکار موجود در افغانســتان
وجود دارند که مخالف حل و فصل منازعه
از طریــق مذاکــره هســتند .چــرا کــه در آن
صــورت نفوذ و منابع مالی خود را از دســت
خواهنــد داد .پــس از  40ســال ادامه جنگ،
خشونت و سوء اســتفاده از قدرت و افزایش
دامنــه نفوذ عــدهای ،باید آمــاده مواجهه با
این موضوع باشــیم که درگیریهای محلی
ممکن اســت بــرای یک بــازه زمانی حتی با
وجود حصول توافق صلح ادامه یابد .با این
حــال ،حل و فصل منازعــه از طریق مذاکره
میتواند از شــدت جنگ و اســتفاده طالبان
از بمبگذاران انتحاری بکاهد .این امر منجر
بــه کاهش تلفــات غیــر نظامیان میشــود،
غیــر نظامیانی کــه از ســال  2009میالدی به
این ســو آمار کشــتههای آنان روند صعودی
داشت ه اســت .در نتیجه ،کاهش خشونتها
پیشــرفتی عمده برای افغانهــا خواهد بود
و ســبب فراهم آمدن امکانات برای توسعه
اقتصاد ،تجارت قانونی و مســئولیتپذیری
بیشــتر در قبــال اســتفاده از منابــع طبیعی
خواهد شد .این موضوع به نفع همسایگان
افغانســتان خواهــد بــود چــرا کــه احتمــاالً
حمالت و عملیات تروریســتی آغاز شــده از
افغانستانوامتدادیافتهبهمناطقپیرامونی
نیزکاهشخواهندیافت.
کریاکو :من فکر نمیکنــم این مذاکرات
هیچ نتیجه ملموســی داشته باشند .همان
طــور کــه پیشتر گفتــم ،هیچ دلیلــی وجود
نــدارد کــه طالبــان بخواهد به ســوی صلح
حرکــت کنــد .آنها تحقق ایــن امــر را زمانی
میدانند که نیروهای امریکایی افغانستان را
ترک کنند .و البته میدانند اگر به اندازه کافی
صبرکنندوبجنگندبرندهخواهندشد.
بهنظرتانپیروزیعمرانخاندرانتخابات
پاکســتانچهتأثیریبررونــدمذاکراتصلح
افغانســتان خواهــد گذاشــت؟ رابطــه او با
طالبانچگونهاستوپاکستانچهنقشیدر
مذاکراتایفاخواهدکرد؟
اســتراند:پیشبینی این موضوع دشــوار
است چرا که نخســت آنکه هنوز خط مشی
عمران خان نسبت به افغانستان مشخص
نشــده اســت .دوم ،هنــوز معلوم نیســت تا
چه اندازه ارتش پاکســتان اجــازه میدهد او
بتواند دیدگاهی متفاوت از آن نهاد قدرتمند
در عرصــه سیاســت خارجی داشــته باشــد.
ســوم اینکه تا چه اندازه او برای بهبود روابط
بــا ایــاالت متحــده اولویــت قائل اســت و تا
چــه میزان از این موضوع اســتقبال میکند.
اظهــارات اخیــر او دربــاره لــزوم گفتوگو با
هندوســتان از جمله بر سر موضوع کشمیر
قابل توجه است .دولت افغانستان میتواند
برای اتخاذ رویکرد مشابهی از سوی عمران
خان در مــورد افغانها به حمایت او از حل
و فصل مشــکالت پــای میز مذاکــره امیدوار
باشد.
کریاکو:منفکرنمیکنمانتخابعمران
خاندرپاکستانهیچتأثیرمستقیمیبرروند
مذاکرات داشــته باشــد .در واقع ،پشــتیبانی
از عمــران خــان در میان ارتش پاکســتان به
قدری قوی است که به باور من پاکستانیها
بــه سیاســتهایی در قبــال افغانســتان باز
میگردنــد کــه در دوران حکومــت دولــت

آزمونی جدی برای طالبان
ایاالت متحده از سال 2010میالدی مایل به مذاکره با طالبان
بوده و در زمانهای مختلف بارها این کار را انجام داده است.
یادداشت آنچــه تازگی دارد ،این اســت کــه این بار دولت افغانســتان
امریکا را تشویق میکند تا این کار را انجام دهد .واقعیت اما
آن است که امریکا برای صلح مذاکره نمیکند ،بلکه تالش
میکنــد از طریق مذاکره با طالبان در نهایت آن گروه را پای
میز مذاکره با دولت افغانســتان بکشاند .واقعیت آن است
جیمز دابینز ٭
که دولت افغانستان ،امریکاییها را تشویق کرده وارد مذاکره
با طالبان شــوند تا اولین گام به ســمت مذاکرات گستردهتر
برداشــته شــود .مذاکــرات خــوب اســت و حداقــل ارزش آزمودن
طالبان را دارد .در این مذاکرات مشخص خواهد شد آیا طالبان واقعاً خواستار صلح
اســت یــا خیر .طالبــان در حال تالش برای کســب حمایت مردمی اســت و تاکنون
موفقیتهــای محدودی در این راســتا داشــت ه اســت.در این میان ،ترامپ همیشــه
آماده مذاکره است اما میخواهد این کار را از موضع قدرت انجام دهد .هنوز خیلی
زود است ،بگوییم نتیجه مذاکرات چه خواهد شد هنوز چشمانداز صلح بسیار دور
است .در این میان کشورهای همسایه میتوانند کمک کنند اما ابهامات زیادی وجود
دارد .برای مثال ،هنوز مشــخص نیســت که عمران خان نخســتوزیر تازه پاکستان
چه سیاســتی را در قبال افغانســتان اتخاذ خواهد کرد .ایران نیز میتواند کمک کند
توگو
امــا اختالفات بــزرگ تر میان ایران و امریکا وجــود دارند که امکان هرگونه گف 
را دشــوارتر میســازند .عالوه بر آن مانع اساسی برای صلح در افغانستان آن است
که طالبان حاضر به مذاکره با دولت افغانستان نیست .باید دید تالش امریکاییها
برای متقاعد کردن طالبان به مذاکره با دولت افغانستان تا چه اندازه موفقیتآمیز
خواهدبود.دراینمیان،امریکامهمتریننقشراایفامیکند.سایرقدرتهاازجمله
چینیهاتالشکردهاندتامذاکراتصلحراباتشویقازسویامریکاییهارهبریکنند
اما بدون موفقیت بودهاند .روسیه نیز در این عرصه فاقد نفوذ کافی است.
٭ نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان
( )2013-2014و سفیر سابق امریکا در اتحادیه اروپا ()1991-1993

تحت رهبری پرویز مشرف شاهد آن بودیم.
احتماالً عمران خان نگرانی بیشتری درباره
حضور داعش در پاکستان ،خشونت در مرز
با افغانستان ،خشونت در شمال پاکستان از
طریق طالبان شــاخه پاکســتان و هم چنین
اقدامــات جدایــی طلبــان کشــمیر خواهــد
داشــت کــه مــورد حمایــت پاکســتان قــرار
داشت هاند.
وخیم شــدن روابط پاکســتان با امریکا چه
تأثیریبرمذاکراتطالبانباامریکادارد؟
اســتراند :همان گونه که پیشتر اشــاره
کــردم ،عمــران خــان از ارائــه چهــرهای
خواســتار مذاکره و نیروی مثبت برای حل
و فصل مناقشــات بیشــتر بهره خواهد برد
تــا آن که بخواهد نشــان دهــد نیرویی ضد
گفتوگــو و برهــم زننــده آن اســت .ایــن
موضع میتواند کاهش دهنده بســیاری از
چالشهایی باشــد که امروز پاکستان با آن
مواجه اســت .با این حال ،باید دید عمران
خــان چگونــه میتوانــد ارتش پاکســتان را
متقاعــد به پذیــرش این رویکرد کنــد آیا او
خواهد توانســت رضایت چین را نیز جلب
کنــد و آیا میتوانــد این اشــتیاق را در کابل
ایجاد کند که دولت افغانســتان ،پاکســتان
را بــه عنــوان متحدی بالقوه قلمــداد کند؟
پاســخ ایــن پرســشهای مهــم در آینــده
معلوم خواهند شد.
کریاکــو :عمران خــان عالقــه خاصی به
ایــاالت متحده نــدارد .رابطه میان دو کشــور
رســمی و صحیــح خواهد بــود با ایــن حال،
عمــران خــان به ســادگی تحــت فشــار قرار
نمیگیرد .من فکر میکنم دولت پاکســتان
هیچ دلیلی برای حمایت از مذاکره طالبان
و امریــکا نمیبینــد چــرا کــه کنــار گذاشــتن
دولتهای افغانســتان و پاکســتان از جریان
این مذاکره تنها به ضرر منافع ملی دو کشور
خواهدبود.
آیــا ایــران میتوانــد در مذاکــرات صلح با
طالبــان نقش ایفــا کنــد؟ و آیا ایــن موضوع
توگومیانایرانو
میتواندبهانهایبرایگف 
امریکاباشد؟
اســتراند :به نظر میرسد در حال حاضر
چندیــن نــوع تمــاس و مذاکــره در جریــان
اســت .ماننــد اعــام نظــر مســاعد روســیه
درباره میزبانی مذاکرات در مسکو .باید دید
در ایــن میان تا چــه میزان میان کشــورهای
مختلف رقابت برای میانجیگری و میزبانی
توگوهــا صــورت خواهــد گرفــت .ایران،
گف 
روســیه ،ایــاالت متحده و طالبــان میتوانند
منافع مشترکی در مورد کاهش نفوذ داعش
و مبــارزه بــا گســترش قلمــروی تهاجمی و
اســتفاده از ابزار ترور توســط آن گروه داشــته
باشــند .اگــر ایــن موضــوع از ســوی تمامــی
طرفیــن پذیرفته شــود ،میتواند زمینهســاز
توگوهــای دوجانبه میان
فضایی بــرای گف 
امریــکا و ایــران و فرصتی برای رســیدگی به
طیف وســیعی از مســائلی باشــد که به نظر
میرســد اکنون منجمد شــدهاند بخصوص
از زمــان وضــع و اعمال مجــدد تحریمهای
امریکاعلیهایران.
کریاکــو :مــن همیشــه بر ایــن بــاورم که
نقشــی بــرای ایــران در مذاکــرات منطقهای
وجود دارد .دست کم اکثر طرفین میتوانند
بر ســر همکاری با یکدیگر برای مبارزه علیه
تروریســم و مــواد مخــدر توافق نظر داشــته
باشــند .بــار دیگــر میتــوان حتی در ســطح
حداقلی اعتمادســازی را انجام داد تا سعی
در رســیدن بــه ســطح اعتماد بــرای تمامی
طرفین عملی شود .از نظر من ایران همواره
باید در هرگونه مذاکره و یا دیدار دیپلماتیک
منطقهایحضورداشتهباشد.
علتبینتیجهماندنمذاکراتباطالبان
در دورههــای قبلی چه بود؟ آیــا ایدئولوژیک

بــودن طالبــان مانــع اصلی بــوده اســت یا
حمایتخارجیازآنگروه؟
اســتراند :تاکنــون مذاکــرات رســمیای
در جریــان نبــوده بلکــه در برخــی از مــوارد
تالشهــای گوناگــون بــرای روشــن شــدن
موقعیتهــا ،تعییــن خطــوط قرمــز و
ارزیابی امــکان مذاکرات صــورت گرفتهاند.
گشــایش دفتــر رســمی طالبــان در قطــر در
ســال  2013میــادی امیدهایــی را دربــاره
مذاکــرات مســتقیم ایجــاد کرد امــا جنجال
بر سر موضوع گشــایش دفتر مانع برگزاری
مذاکــرات شــد .طالبــان پــس از آن از طــرح
تقاضای عقبنشینی نیروهای بینالمللی
توگوهــا
از افغانســتان پیــش از آغــاز گف 
خــودداری کرد .این موضوع فضــای تازهای
توگو با امریکا فراهــم کرد و اکنون
بــرای گف 
ایــن موضــوع در دوحــه بــار دیگــر مطــرح
شــده اســت .ایدئولــوژی طالبــان و اقدامات
آن گــروه در طــول ســالهای مختلــف فرق
کردهانــد .آنهــا از زمان شــکلگیری در ســال
 1994میالدی به این ســو اقداماتشان را به
نواحی مختلف افغانستان محدود کردهاند
ویکسازمانبینالمللیاسالمگرانبودهاند.
در نتیجه ،موضع وعملکرد آنان متفاوت از
القاعــده و داعــش اســت و افغانهای کمی
نیزدراقداماتتروریستیبینالمللیحضور
داشت هاند.
کریاکو :دلیل اصلی شکســت مذاکرات،
ایدئولوژی سازشناپذیر طالبان است .ساده
بگویم طالبان بیش از آن که چیزی و کسی را
دوســت بدارد نفرت ورزیدن را دوست دارد.
طالبــان از مســلمانان شــیعه متنفر اســت.
از زنــان نفرت دارد .از دموکراســی به ســبک
غربــی متنفر اســت .از مردمان افغانســتان
کــه جزو قــوم پشــتون نیســتند نفــرت دارد.
ایدئولــوژی طالبــان دســتورالعملی بــرای
موفقیتنیست.
عدهایمیگوینددولتافغانستانخودبا
بحرانداخلیمواجهاســتوتوانایییافتن
راه حــل صلح بــا طالبــان را ندارد نظر شــما
چیست؟
استراند :دولت وحدت ملی افغانستان
از زمــان تأســیس از درون دچار تفرقه و چند
دستگی بوده و این وضعیت پس از مداخله
امریــکا نیــز حفــظ شــدهاســت .در نتیجــه،
وزارتخانهها نیز میان اشرف غنی احمدزی،
رئیس جمهــوری و عبداهلل عبــداهلل رئیس
اجرایــی تقســیم شــده اســت .بســیاری از
گروههای حاضر در دولت در شکست دادن
طالبــان و جلوگیــری از بازگشــت آن گروه به
قدرت در سال  2001میالدی و در همکاری با
امریکاییها نقش داشتند .در نتیجه ،تمایل
زیــاد به ورود بــه توافق با طالبــان از قدرت و
نفوذ آنــان میکاهد .تنها نیرویــی که قدرت
نظامی و اقتصادی کافی برای متقاعد کردن
آنــان بــه تغییــر موضعشــان دارد ،احتماالً
دولــت ایــاالت متحــده امریــکا اســت .در
نتیجه ،امریکا اهمیت استراتژیک به منظور
شکلدهی به چارچوب نهایی مذاکرات بین
دولت افغانستان و طالبان را دارد.
کریاکو :بله .بحران داخلی در افغانستان
طوالنی مــدت بوده چــرا که دولــت مرکزی
ضعیــف اســت .بــه یــاد داشــته باشــیم که
دولــت مرکــزی افغانســتان در عمل کنترل
بخشهای بسیار کمی از آن کشور را در دست
دارد .حتــی نواحــیای کــه در ظاهــر تحــت
کنترل دولت هســتند ،صحنه خشونتهای
منظم هســتند .من فکر میکنــم مصالحه
واقعی میان طالبان و حکومت افغانســتان
تنهــا در صورتــی امکانپذیر اســت کــه واقعاً
یک دولت مرکزی قوی در کابل وجود داشته
باشــد .گمان نمیکنم چنیــن موضوعی در
آینده قابل پیشبینی و میسر باشد.

