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فهیم امین

امریکا خواهان اعطای صالحیت بیشتر
به هیأت مذاکره کنندۀ طالبان شد
با نزدیک شدن ششمین دور دیدار رسمی نمایندگان امریکا و گروه طالبان در قطر ،نمایندۀ خاص ایاالت متحده
امریکا خواهان اعطای صالحیت بیشتر به هیأت مذاکره کننده گروه طالبان شده است .نمایندۀ خاص ایاالت متحده
امریکا صالحیت این هیأت را محدود دانسته و از رهبران گروه طالبان خواسته است که به این هیأت صالحیت
مذاکرات درباره آتش بس را بدهند.
زلمی خلیلزاد ،نماینده خاص وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا در امور صلح افغانستان روز دوشنبه ،بیست
و ششم حمل در صفحه توییترش نوشته است« :رهبران ارشد گروه طالبان باید به نمایندگانشان اجازه دهند که
به میز مذاکره حاضر شوند و روی آتش بس صحبت کنند ».آقای خلیلزاد همچنان نوشته است که مردم افغانستان
خواهان آتش بس فراگیر و پایان جنگ هستند .آنچنان که آقای خلیلزاد میگوید ،سریعترین راه حل برای جلوگیری
از خشونتها در افغانستان برقراری آتش بس است و او روی این موضوع پافشاری خواهد کرد.
نماینده خاص ایاالت متحده امریکا در حالی از برقراری آتش بس فراگیر سخن میزند که حکومت افغانستان و
گروه طالبان از برنامه های جنگی شان سخن گفته اند .حکومت افغانستان دو هفته پیش پالن امنیتی «خالد» را
تصویب کرد .وزارت دفاع ملی در خبرنامه ای گفته است که «پالن امنیتی خالد» برای «وارد کردن فشار بر
طالبان و دیگر شبکههای تروریستی» و بیرون شدن نیروهای ارتش از حالت دفاعی به حالت تهاجمی روی دست
گرفته شده است.
در پی آن ،گروه طالبان هفتۀ پیش عملیات بهاری خود را زیر نام «الفتح» آغاز کرد .در خبرنامه این گروه آمده
است که این عملیات از اول سال جاری در برابر «اشغالگران خارجی و حامیان آنان» در کشور آغاز شده و
بر شهرها و سایر مراکز تمرکز میشود .گروه طالبان همچنان گفته است که حمالت سنگینی را بر مواضع
نیروهای نظامی افغان آغاز کرده و تاکنون بیش از  100حمله را انجام داده اند.
مسووالن وزارت دفاع همچنان می پذیرند که طالبان در ولسوالی دای چوپان والیت زابل ،ولسوالی گیرو در
والیت غزنی ،ولسوالی چک در والیت میدان وردک ،ولسوالی جرم والیت بدخشان ،ولسوالی ده باال در والیت
ننگرهار و در ولسوالی خانآباد والیت کندز حمله کرده اند.
با این حال ،عملیات «الفتح» گروه طالبان با انتقادهای چهره های سیاسی افغان و مقام های امریکایی مواجه شده
است .جنرال سکات میلر ،قوماندان نیروهای امریکایی در افغانستان و زلمی خلیلزاد نیز این عملیات را نکوهش
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کردند .زلمی خلیلزاد ،نماینده خاص ایاالت متحده امریکا پس از آغاز این عملیات در صفحه توییترش نوشت که
اعالم جنگ مانع پیشرفت مذاکرات صلح می شود .به گفته او شماری از جنگجویان و رهبران گروه طالبان با
اعالم جنگ مخالف اند .آقای خلیلزاد همچنان از پاکستان ،قطر و کشورهای دیگر خواسته بود که اعالم جنگ
بهاری توسط طالبان را نکوهش کنند.
پس از این موضع گیری نماینده خاص ایاالت متحده امریکا ،گروه طالبان اعالم کرد که امریکا جنگ را بر آنها
تحمیل کرده است .زلمی خلیلزاد ،اما می گوید ،امریکا جنگ را بر افغانستان تحمیل نکرده است ،بلکه مردم این
کشور چندین دهه است که با هم میجنگند و در جریان چندین دهه جنگ ،دهها هزار غیرنظامی بیگناه قربانی شده
اند.
عملیاتهای نظامی دو طرف در حالی اعالم شده است که اجالس بیناالفغانی و مذاکره نمایندۀ ایاالت متحده
امریکا با هیأت گروه طالبان در قطر در آستانه برگزاری است .قرار است اجالس بیناالفغانی تا چهار روز دیگر
در دوحه ،پایتخت قطر برگزار شود .بر اساس گزارشها این اجالس برای سه روز ادامه خواهد یافت و حدود
 1۵0نفر از جمله  ۴0زن از سوی دولت افغانستان در این اجالس شرکت میکنند .گفته می شود در این اجالس
بین االفغانی شماری از وزیران ،والیها و رهبران سیاسی نیز در ترکیب هیأت دولت شامل اند؛ اما تا کنون
مشخص نشده است که این چهره ها چه کسانی هستند.
از سوی دیگر شاه محمود قریشی ،وزیر خارجه پاکستان ،هنگام سخنرانی در شهر ملتان پاکستان از برگزاری
اجالس نمایندگان امریکا و گروه طالبان خبر داده است .آقای قریشی گفته است که توقع می رفت ششمین دور
مذاکره نمایندگان امریکا و گروه طالبان روز گذشته (دوشنبه) در قطر آغاز شود ،اما آغاز این دور مذاکرات دو
طرف تا کنون از سوی هیچ منبعی تایید نشده است.
نماینده خاص ایاالت متحده امریکا در حالی خواهان افزایش صالحیت نمایندهگان گروه طالبان است که او از این
پیش پنج بار به صورت رسمی با نمایندگان گروه طالبان دیدار و گفت و گو کرده است .هر دو طرف پیش از
این اعالم کرده بودند که تنها روی پیش نویس توافق نامه خروج سربازان خارجی از افغانستان و استفاده نشدن
از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی به توافق رسیده اند ،اما روی آجندای دیگر ،چون برقراری آتش بس
فراگیر و آغاز گفت و گوهای بیناالفغانی ،تاکنون توافقی حاصل نشده است.
عکس العمل احزاب و دسته های انتخاباتی
شماری از دستههای انتخاباتی از این موضعگیری نماینده خاص ایاالت متحده امریکا استقبال کرده اند .آنها صلح
را خواست همه مردم دانسته می گویند که برای برقراری آتش بس نیاز است فشارهای جهانی بر پاکستان افزایش
یابد.
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