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 پشت صحنۀ نشست های ارگ؟؟
 

های انتخاباتی نیزحضور داشتند.  های ارگ ادامه دارد. در نشست اخیر عالوه بردو نامزد پیشتاز، رییسان کمیسیون نشست
گویند که ترجیح آقای کرزی، معاونان  اطرافیان نامزدان پیشتاز در گفتگوهای خصوصی و غیررسمی میحلقات سیاسی و 

بست کنونی شکسته شود و برگزاری دور دوم  جمهوری و حتا نامزدان پیشتاز این است از طریق یک توافق، بن ریاست
 .کند، منتفی شودانتخابات، حتا اگر فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی، به آن حکم 

  

 

 

شوند، اما  کنند و خواستار برگزاری دور دوم می ها امکان هرنوع سازش را رد می که در رسانه نامزدان پیشتاز با آن

گویند که ترجیح این نامزدان هم توافق سیاسی است. برگزاری دور دوم  های خصوصی می اطرافیان این نامزدان در نشست

 .های زیادی همراه است. برقراری امنیت در روز انتخابات مشکل جدی است ا مشکلجمهوری، ب انتخابات ریاست

اند دور دوم انتخابات  های متحدشان مصمم دهد که طالبان و گروه های اخیر در تشکیالت شورای کویته نشان می دگرگونی

زمینه را برای تحرکات بیشتر جمهوری را ازطریق باالبردن میزان خشونت و کشتارمختل کنند. هوای گرم بهاری  ریاست

 .آنان فراهم کرده است

های قومی و سیاسی احتمالی در دور دوم انتخابات، همه را نگران کرده است. در دور اول انتخابات،  بندی عالوه برآن، قطب

زنی این است که  نشین پیشتاز بود. گمانه های پشتون ها را گرفت و اشرف غنی در والیت دکتر عبدهللا بیشتر رای فارسی زبان

رود و ترمیم این شکاف در فردای  پشتو زبان باال می -اگر انتخابات به دور دوم برود، احتمال تشدید شکاف فارسی زبان

 .انتخابات بسیار دشوار است

ی، جمهور ها، کشورهای قدرتمند حامی روند جاری افغانستان نیز، خواستار برگزاری دور دوم انتخابات ریاست در کنار این

های معتبر آن کشور گفته بودند که از نظر آنان، برگزاری دور دوم  های امریکایی پیش از این، به رسانه نیستند. مقام

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kabuli_babak_arg_back_door.pdf
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رو خواهد بود و ترجیح آنان این است که از طریق بده  های زیادی روبه جمهوری افغانستان، با دشواری انتخابات ریاست

 .شکسته شودبست سیاسی در کابل  های سیاسی، بن بستان

جمهوری و نامزدان پیشتاز را وادار کرده است که در مورد  ها، آقای کرزی، معاونان ریاست شاید مجموع این واقعیت

ها  جمهوری، به این نشست رسیدن به یک توافق سیاسی، باهم بحث کنند. نامزدان پیشتاز، آقای کرزی و معاونان ریاست

های رسیدن به یک توافق  ها جستجوی راه این است که هدف اصلی ازاین نشست دهند، اما واقعیت های گوناگون می پوشش

 .سیاسی است

ها حضور دارند. همه در کابل به این نظراند که حتا اگر  زنی اند هم به نحوی در این چانه تری آورده شش نامزدی که رای کم

تواند به تنهایی حکومت تشکیل دهد.  بیارود، نمیدور دوم هم برگزار شود و یک نامزد پیشتاز باالی هفتاد درصد رای هم 

 .کند های افغانستان، آن را ایجاب می های وسیع، چیزی است که واقعیت حکومت مشارکتی با پایه

تواند. شاید شش نامزد بازنده،  کس چیزی گفته نمی که بده و بستان نهایی چگونه شکل خواهد گرفت، هیچ اما در مورد این

اند، در دولت آینده سهم بخواهند، اما چگونگی تقسیم قدرت میان دو نامزد پیشتاز دردولت آینده و  ه آوردهمتناسب به رایی ک

 .ای دشوار است جمهور کرزی در آن، مساله نقش رییس

دانند و  اند، خود را نماینده سیاسی آنان می ها را از آن خود کرده زبان اش که رای بیشتر فارسی دکتر عبدهللا و موتلفان سیاسی

اند، در نشست قبلی ارگ،  خواهند از آن جایگاه، با جانب مقابل گفتگو کنند. منابع موثق به هشت صبح گفته شاید می

اش به نفع او دست بردارد، سهم کالنی در دولت آینده خواهد  غنی به ستاد عبدهللا پیشنهاد کرده بود که اگر از نامزدی اشرف

 .داشت

کند که در هرنوع  که رای بیشتر آورده است، ایجاب می شنهاد را رد کرده و گفته است به دلیل ایناما دکتر عبدهللا این پی

تر  رسد که اردوی انتخاباتی دکتر عبدهللا به چیزی کم جمهور کشور باشد. به نظر نمی توافق سیاسی در راس دولت و رییس

 .از راس قدرت در صورت یک توافق سیاسی راضی شوند

دهند.  جمهوری یک غیرپشتون تن نمی گی به ریاست گرای آنان، به ساده گان پشتون به ِویژه حلقات قوم د که نخبهنمای چنین می

اند و از احتمال تجزیه کشور و نیرومند  های اجتماعی و دنیای مجازی هم به شدت فعال شده این حلقات این روزها در شبکه

 .دهند ون، هشدار مییک غیرپشت  جمهور شدن شدن طالبان در صورت رییس

جمهور شدن دکتر عبدهللا باشد، در آن صورت به احتمال زیاد ستاد  اما اگر به فرض توافقی شکل گیرد که برآیند آن، رییس

 .شوند کند، خواستار سهم قابل مالحظه در متن دولت می ای که حامد کرزی آن را رهبری می غنی و مجموعه سیاسی اشرف

در برابر سهم قابل توجه در متن آن، در تعامالت سیاسی، سیزده سال اخیر تجربه شده است. دادن راس دولت،  از دست

جمهور شدن حامد کرزی در بدل سهم قابل توجه جبهه  نامه، رییس نامه بن است. برآیند امضای آن سازش نمونه آن توافق

در بدل راس دولت، سهم قابل توجه در متن آن  متحد پیشین در متن دولت بود. به بیان دیگر در آن زمان، جبهه متحد پیشین

 .گیری چنین بده و بستانی حاال هم جود دارد به دست آورد. احتمال شکل

اما دشواری رسیدن به چنین توافقی در حال حاضر در این است که به احتمال زیاد مجموعه سیاسی حامد کرزی و ستاد 

ها، در دولت آینده، سهم خواهند خواست. حامد کرزی  ندگی از پشتوزبانغنی هرکدام از جانب خود، به نمای انتخاباتی اشرف

های  درصدی زلمی رسول که بخش عمده آن، رای پشتون شد، اما رای یازده پیش از انتخابات رهبر کل افغانستان شناخته می

 .دهد که ساحه نفوذ او، به قبایل درانی محدود شده است درانی قندهار است، نشان می

های غیردرانی را به  های غیردرانی است. این امر مشروعیت نمایندگی سیاسی پشتون غنی، از پشتون ل توجه اشرفرای قاب

ها  غنی هم، آرای برخی از درانی اند و اشرف های غیردرانی هم به زلمی رسول رای داده دهد. روشن است که پشتون او می

دهد که اکثریت موثر رای  ها حضور دارند. اما آمار نشان می درانی های پرنفوذ را از آن خود کرده است و در ستادش چهره

ها و ستاد  ها به زلمی رسول رفته است. احتمال این زیاد است که مجموعه سیاسی حامد کرزی به نمایندگی از درانی درانی

قومی، مانند جنبش  –یاسی های س های غیردرانی در دولت آینده، سهم بخواهند. جریان غنی هم به نمایندگی از پشتون اشرف

 .شان، در دولت آینده سهم بخواهند ملی اسالمی و حزب وحدت اسالمی، هم شاید به صورت جداگانه و از نشانی احزاب

موتلفان سیاسی دکتر عبدهللا هم، به احتمال زیاد انتظار دارند تا سهمی را که به آنان وعده داده شده است، در هرنوع توافق 

 .های متضاد در یک توافق سیاسی احتمالی چگونه تامین خواهد شد اشد. روشن نیست که این خواستسیاسی، محفوظ ب
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تواند،  که حامد کرزی می داند که واقعا، آجندای حامد کرزی چیست. اما یک چیز روشن است و آن این تاهنوز کسی نمی

روشن است که حامد کرزی با توافقی که سهم  بست سیاسی کنونی باشد. این هم معمار اصلی هرنوع توافق، برای شکست بن

  .اش در آن تثبیت نشود، موافقت نخواهد کرد ها و حوزه نفوذی کرزی

 صبح( 8)با تشکر از روزنامه وزین 

 

 


