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انیتا احمدي

مذاکرات معیوب امریکا
نمایندگان خاص ایاالت متحدۀ امریکا براي دومین بار با هیأت سیاسي طالبان در قطر به طور مستقیم در پیوند
به گفت وگوهاي صلح مذاکره کردند.
نمایندگان امریکا و طالبان ضمن تأیید مذاکرات مفصل در دوحه ،گفت و گوهاي دو طرف را «مثبت و سازنده»
خواندهاند.
زلميخلیلزاد مشاور وزارت خارجۀ امریکا در امور صلح افغانستان ،مأموریتاش را براي پایان جنگ هفده ساله
در این کشور آغاز کرده است.
در مذاکرات هیأت امریکایي با طالبان ،بحث تغییر قانون اساسي ،مشارکت طالبان در قدرت و خروج نیروهاي
امریکایي به نحوی جدي مورد بحث قرار گرفته است.
آقاي خلیلزاد که پیشینه کار طوالني در کابل دارد و به حیث سفیر و نمایندۀ خاص امریکا در امور افغانستان
ایفاي وظیفه کرده است ،کمر بسته که گره کور جنگ و
بحران افغانستان را باز کند .او ،از روابط خوبي با جمعي
از سیاسیون داخلي برخوردار است .اما کشورهاي منطقه
بهشمول پاکستان با سوءظن به خلیلزاد نگاه ميکنند.
خلیلزاد از روابط پنهاني با طالبان برخوردار است .او،
سالها به دفاع و حمایت از طالبان سخن و قلم زده است،
اما بازي جنگ افغانستان پیچیده تر از آن است که طي دو
سه جلسه و گفت و گویي باز شود.

دونالد ترمپ ،رئیس جمهور امریکا – زلمی خلیلزاد

در ماموریت تازۀ ،خلیلزاد مالقات هایش را با سیاست گران داخلي آغاز کرد .او دیدگاه هاي جریان ها و چهره
هاي سیاسي را در پیوند به مذاکرات صلح افغانستان گرفت و راهي برخي از کشورهاي منطقه گردید .خلیلزاد
به پاکستان ،امارات متحده عربي ،عربستان و قطر رفت و با نمایندگان ارشد این کشورها در پیوند به صلح
افغانستان به مذاکرات پرداخت.
او در ادامه ،با نمایندگان طالبان در قطر گفت و گو کرد و سپس به کابل آمد و بار دیگر رهبران حکومت وحدت
ملي افغانستان و شخصیت هاي سیاسي این کشور را به مالقات فراخواند .محور صحبت هاي خلیلزاد با سران
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حکومت افغانستان و نمایندگان کشورهاي خلیج و پاکستان ،جستجوي راه حل فوري به طوالني ترین جنگ تاریخ
ایاالت متحده امریکا گفته شده است.
دونالد ترمپ رییسجمهوري ایاالت متحده امریکا مصمم است که پاي کشورش را از باطالق افغانستان بیرون
سازد .به همین دلیل ،خلیلزاد و جمعي از سیاسیون دیگر امریکایي تالش مي ورزند که به هر طریق ممکن راه
حلي دریابند؛ ولو این راه حل ناپایدار ،مقطعي و غیر قابل اطمینان باشد.
اگر ایاالت متحده امریکا به دنبال ختم جنگ و صلح پایدار و عادالنه در افغانستان باشد ،این گونه در پي راه کار
عجوالنه و چاره سازي معیوب بر نميآمد .امریکایيها بخش کالني از کشورهاي منطقه را از قضیه صلح و
جنگ افغانستان خارج ساخته اند .آنان روسیه ،چین ،ایران و حتا هند را در مذاکرات صلح افغانستان دور زده
اند .ایاالت متحده امریکا به خوبي از نفوذ و ظرفیت هاي این کشور ها در تسهیل مذاکرات صلح ،کشانیدن پاي
طالبان به گفت و گوها و ختم جنگ در افغانستان آگاه است؛ اما به دلیل عدم ارادۀ کافي در پایان منازعۀ تاریخي
افغانستان ،هرگز حاضر به سهیم ساختن کشور هاي منطقه در مذاکرات صلح نبوده است .نمایندۀ خاص امریکا
در امور صلح افغانستان به دو سه کشور مشخص در منطقه رفته و با آنان در پیوند به آیندۀ طالبان ،صلح و
سرنوشت افغانستان مذاکره کرده و اما از کنار ایران ،روسیه ،چین و کشورهاي آسیاي مرکزي که همسایگان
افغانستان هستند و از وضعیت این کشور رنج ميبرند ،به سادگي عبور کرده است .چنین سیاستي معیوب و ناقص
است .کشورهاي منطقه در تمام جلسات مشترک در پیوند به صلح امریکا را دعوت کردهاند ،اما واشنگتن همۀ
کوشش را کرده است که نقش کشورهاي منطقه در قضایاي افغانستان منتفي شود.
کشورهاي منطقه از عواقب تصامیم عجوالنۀ ایاالت متحده امریکا نگران هستند .نگراني اکثر کشور هاي منطقه
در پیوند به قضایاي افغانستان مشترک است .همه نگران افتیدن افغانستان به کام تروریزم جهاني و داعش هستند.
کشور هاي منطقه بشمول آسیاي مرکزي ،هند ،ایران و روسیه ،به شدت نگران قراردادي و رسميشدن جنگ
خونین هفده سالۀ افغانستان هستند .در روزهاي اخیر ،بحث خصوصي سازي جنگ باال گرفته است .حکومت
افغانستان با قاطعیت این طرح را مردود خوانده و ایاالت متحده هم گفته است که جنگ افغانستان خصوصي
نخواهد شد ،اما برخي حلقات با نفوذ در ایاالت متحده امریکا تالش دارند که مسوولیت جنگ افغانستان را به
شرکت هاي خصوصي از جمله بلک واتر بسپارند .کشورهاي منطقه با نگراني تحرکات تازۀ واشنگتن را در
افغانستان دنبال مي کنند .واگذار کردن جنگ به کمپني هاي خصوصي ،مغایر تمام اصول و معیارهاي دولت
داري است و خطر جدي به امنیت افغانستان ،منطقه و جهان محسوب ميشود .برخي ناظران معتقد هستند که
مهمترین مأموریت خلیلزاد واگذاري جنگ به کمپني خصوصي است .این کار به دو هدف عمده صورت ميگیرد:
نخست ،مسوولیت شانه خالي کردن و دوم کم کردن هزینۀ سنگین امریکایي ها در جنگ افغانستان.
همۀ جهان به شمول دو طرف منازعه ،به این باور مشترک دست یافته اند که «جنگ افغانستان راه حل نظامي
ندارد»؛ با این حال ،هیچ طرفي گام اساسي در اقناع طرف دیگر بر نداشته است.
امریکا براي آرامي و صلح افغانستان تالش نميکند .تالش واشنگتن این است که از ورطۀ افغانستان بیرون شوند.
اما در سوي دیگر ،همه کشورهاي منطقه نگران خروج زود هنگام نیروهاي امریکایي از افغانستان ،سپردن
مسوولیت جنگ و مبارزه با تروریزم به کمپنيهاي قراردادي که به فساد ،استخراج غیرقانوني نفت و گاز ،معادن
و اختالس میلیارد دالري متهم بوده و بي پروایي به نگرانيهاي معقول و به مورد کشورهاي منطقه هستند.پایان
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