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والستریت ژورنال

'طالبان و امریکا روی دو مورد در بارۀ افغانستان به توافق رسیدند'
والستریت ژورنال گزارش می دهد که موضوع خروج کامل یا بخشی از سربازان امریکایی از افغانستان زیر بحث است
و طالبان توافق کردهاند تا شبکۀ القاعده و داعش را از افغانستان به دور نگهدارند.
در چهارمین روز گفتوگوها میان نمایندهگان ایاالت متحده و گروه طالبان در قطر ،منابع نزدیک به طالبان میگویند که
دو طرف روی موضوعات چون خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و تبدیل نشدن افغانستان به پناهگاه امن
هراسافگنان به توافق رسیدهاند.
چهارمین دور نشست طالبان و ایاالت متحده ،روز دوشبنه (۱دلو) در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و امروز (پنجشنبه،
۴دلو) نیز ادامه داشت.
منابع ،میگویند که بربنیاد توافق به میان آمده در دوحه ،واشنگتن جدول زمانبندی خروج نیروهایش را از افغانستان
اعالم خواهد کرد و طالبان ضمانت خواهند داد که کابل تهدیدی برای کشورهای دیگر نخواهد بود.
در همین حال ،والستریت ژورنال گزارش میدهد که موضوع خروج کامل یا بخشی از سربازان امریکایی از افغانستان
زیر بحث است و طالبان توافق کردهاند تا شبکۀ القاعده و داعش را از افغانستان به دور نگهدارند.
وحیدمژده ،آگاه مسایل سیاسی میگوید« :موضوعی که طالبان بر آن تأکید داشتند {مشخصشدن} تاریخی برای خروج
نیروهای خارجی از افغانستان بود  -براساس یک تقسیم اوقات که در چه مدت باید این نیروها خارج شوند  -که گفته
میشود روی این مساله توافقی صورت گرفته است .دومین مساله که صحبت شد ،این بود که چه تضمینی وجود دارد که
افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی به مرکزی گروههایی که با امریکا و غرب مخالف استند و برای کشورهای
دیگر مشکل ایجاد میکنند ،نشود که طالبان در این باره صحبتهای مفصل داشتند و گفتند که چنین چیزی اتفاق نخواهد
افتاد».
پس از آن که در ماه سنبله زلمی خلیل زاد به عنوان نمایندۀ ویژۀ ایاالت متحده برای صلح افغانستان گماشته شد ،تاکنون
نمایندهگان طالبان چهاربار با نمایندهگان ایاالت متحده دیدار کردهاند – دیدارهاییکه اخیرأ طالبان از تحریم آن هشدار
داده بودند.
گروه طالبان هشدار داده بودند که ایاالت متحده از گفتوگو در بارۀ خروج نیروهایش از افغانستان طفره میرود و اگر
روند به همین منوال ادامه یابد ،آنان گفتوگوها را تحریم خواهند کرد.
گفت وگو در بارۀ خروج نیروهای امریکا از افغانستان در حالی مطرح بحث این دور نشست قطر است که ماه گذشته
گزارشهایی مبنی بر خروج احتمالی هفت هزار سرباز امریکایی از افغانستان نشر شدند که گفته میشد ترمپ این دستور
را خواهد داد .اما عبدهللا عبدهللا ،رییس اجراییه حکومت در گفتوگوی اخیرش با سیانان ،گفت که نیروهای امریکایی
در صورتی افغانستان را ترک خواهند کرد که صلح در این کشور برقرار شود.
منابع آگاه از نشست قطر ،میگویند که در رأیزنیهای چهار روزۀ دوحه ،نمایندهگان طالبان و ایاالت متحده در بارۀ
اعالم آتشبس ،رهایی زندانیان طالبان ،بیرون کشیدن اعضای این گروه از فهرستهای سیاه نیز گفت وگو کردهاند .اما
توافق شده است که این موضوعات و موضوعات دیگر به شمول حکومت آیندۀ افغانستان در گفت وگوهای رو در رو با
حکومت بحث و نهایی شوند.
به گفتۀ منابع نزدیک به طالبان ،گروۀ طالبان اعالم جدول زمانبندی خروج نیروهای امریکایی را پیش شرط برای گفت
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وگوهای رو در رو با کابل گذاشتهاند .با این همه ،به گفتۀ منابع ،طالبان و امریکا اعالمیۀ مشترکی پخش خواهند کرد و
در آن نتایج نشست دوحه را همگانی خواهند ساخت.
با این همه ،شورای عالی صلح میگوید که توافق نهایی میان حکومت افغانستان و طالبان خواهد شود و جمعبندیها در
مرحلۀ کنونی به معنای توافق نهایی صلح نیست.
اسدهللا زائری ،معاون سخنگوی شورای عالی صلح در این باره گفت« :هر مصوبه و یا هر توافقی که در این گونه
نشستها صورت می گیرد به معنای توافق صلح نیست؛ به این معنا که توافق صلح میان دوطرف اصلی باید صورت
بگیرد؛ یعنی حکومت و تحریک طالبان».
با این همه ،این گفتوگوها خوشبینیهایی را در افغانستان بوجود آورده است .موسی خان اکبر زاده ،والی پیشین والیت
غزنی میگوید که چراغ سبزی در این گفتوگوها میبیند« :این همه ،عالیمی هستند که یک چراخ سبز را به ما نشان
میدهند که مژده صلح نزدیک شدهاست و صلح در افغانستان تأمین خواهد شد و در این زمینه در سیاست کشورهای
همسایه که از طالبان پشتیبانی میکردند تغییر به میان آمدهاست».
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