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چهارمین دور دیدار نمایندهگان طالبان و امریکا:
انعطاف امریکا یا نرمش طالبانی
چهارمین دور دیدار رسمی نمایندۀ خاص ایاالت متحدۀ امریکا با نمایندگان گروه طالبان در قطر پایان یافت .این
دیدار دو روزه پس از آن صورت گرفت که از این پیش سه جلسۀ دیگر میان دوطرف در جده ،دوحه و اسالمآباد
لغو شده است .نماینده عربستان سعودی پس از سومین دیدار رسمی زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص ایاالت متحدۀ
امریکا در امور صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در حضور نمایندگانی از کشورهای امارات متحده عرب و
پاکستان به طالبان پیشنهاد کرد که دور چهارم این دیدارها در شهر جده برگزار شود.
طالبان اما در ضمن این که دیدار در جده را نپذیرفتند ،اعالم کردند که دور چهارم این دیدارها در قطر برگزار
خواهد شد ،دیداری که به سبب اختالف روی اجندای آن از سوی گروه طالبان لغو شد .پس از آن رسانه های
پاکستانی گزارش دادند که چهارمین دور این نشست ها در اسالمآباد برگزار میشود ،طالبان اما این موضوع را
نیز رد کردند.
گروه طالبان سرانجام ضمن تایید چهارمین دور دیدار رسمی نمایندگان شان با زلمی خلیلزاد در اول و دوم دلو
ادعا کردهاند که این دیدار پس از توافق نمایندۀ ایاالت متحدۀ امریکا روی اجندای مورد نظر آنان صورت گرفته
است .در خبرنامه ی این گروه آمده است که ،جانب امریکایی با پذیرفتن آجندای این گروه مبنی بر خروج
نیروهای نظامی از افغانستان و اطمینان این که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد،
به میز مذاکره آمده است.
هر چند تا کنون مقامهای امریکایی در پیوند به اجندای این نشست و موضوعات مورد بحث در این دیدار ابراز
نظری نکردهاند ،اما آقای خلیلزاد با آغاز مأموریتش گفته بود که هدفش از دیدار با نمایندگان گروه طالبان آغاز
گفت وگوهای بیناالفغانی برای پایان دادن به جنگ افغانستان است .گزارشها همچنان میرسانند که خروج
نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکا از افغانستان ،بیرون کردن نام رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل
متحد ،رهایی زندانیان و به رسمیت شناختن دفتر طالبان در قطر از موضوعات بوده که در سه دیدار پیش از
سوی طالبان مطرح شده است.
با این حال ،شماری از آگاهان سیاسی به این باور اند در صورتی که ایاالت متحده امریکا به خواست طالبان
انعطاف نشان دهد ،ادامۀ دیدارها به نفع روش صلح تمام نخواهد شد .عبدالوارث سیغانی ،آگاه سیاسی در ضمن
ابراز نگرانی از درازا کشیدن گفت وگوهای صلح ،گفت« :در دیداری که تنها اجندای طالبان در نظر گرفته
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شود ،بیش تر به نفع کشورهای حامی تروریسم است ».آقای سیغانی افزود ،این گونه مانورها به نفع مردم
افغانستان و ایاالت متحده امریکا نیست و دیدارهایی که تا حال صورت گرفته نتوانسته است قناعت مردم را
حاصل کند.
شمار آگاهان دیگر اما هر دیداری که میان نمایندگان طالبان و ایاالت متحده امریکا صورت می گیرد را به نفع
روند صلح میدانند .ودیر صافی ،آگاه روابط بینالملل در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید ،ادامه نشست ها
میان دو طرف به هر حالش می تواند افغانستان را به نهادینه شدن صلح نزدیک بسازد.
این در حالی است که از این پیش نمایندگان هر دو طرف در پیوند به ادامه دیدارها هشدارهای به یکدیگر صادر
کردهاند .نمایندهگان طالبان هشدار داده بودند ،اگر امریکا گفت وگوها را روی حضور نظامیاش در افغانستان
متمرکز نکند ،تماس با واشنگتن را قطع خواهند کرد .همچنان آقای خلیلزاد در جریان سفرش به اسالمآباد هشدار
داده است در صورتی که گروه طالبان صلح نکند ،نابود خواهد شد.
با این حال ،آگاهان سیاسی در کنار این که تضاد در خواستهای گروه طالبان و حکومت افغانستان و دخالت
کشورهای بیرونی در روش صلح را دو مشکل فرا راه رسیدن صلح میدانند ،اما می گویند در صورتی که
طرفهای گفتوگو کننده خواست مردم افغانستان را در نظر نگیرند ،رسیدن به صلح واقعی ممکن نخواهد بود.
از سویی هم ،شورای عالی صلح از آمادگیهای حکومت ،برای گفت وگوهای مستقیم حکومت با طالبان خبر داده
ابراز امیدواری میکنند که این آخرین دیدار آقای خلیل زاد با نمایندگان طالبان باشد که در غیاب نمایندگان
حکومت افغانستان صورت میگیرد .سید احسان طاهری ،سخنگوی این شورا روز سه شنبه ،دوم دلو در یک
نشست خبری در کابل گفت ،ما از نماینده ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان میخواهیم به گفت وگوهای خود
با طالبان سرعت بدهد و زمینه گفت وگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان را زودتر فراهم
سازد.
این در حالی است که هم زمان با چهارمین دور دیدار رسمی نمایندگان طالبان و ایاالت متحده امریکا ،قرار است
محمد عمر داوودزی ،نمایندۀ خاص رییس جمهور غنی برای اجماع منطقهای صلح در دومین دور سفرهای
منطقه ای به چین برود .سخن گوی شورای عالی صلح گفت ،آقای داوودزی روز چهارشنبه ،سوم دلو برای سه
روز به چین می رود تا با نمایندگان حکومت ،احزاب سیاسی ،وزیر خارجه ،نماینده خاص چین برای افغانستان
و پاکستان ،نهادهای تحقیقی و تحلیل گران این کشور دیدار و در خصوص صلح افغانستان گفت وگو کند .چین
از کشورهای قدرتمند در منطقه و از کشورهای تاثیرگذار بر مسایل افغانستان و پاکستان است.
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