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اجماع مسکو به صلح کمک نمی کند
اجماعی که قرار است روز سه شنبه پنجم فبروری در حضور نمایندگان طالبان در مسکو برگزار شود ،با عکس
العمل منفی حکومت افغانستان روبرو شده است .وزارت امور خارجه کشور می گوید که اجماع مسکو هیچ
کمکی به روش صلح افغانستان نمی کند .صبغتهللا احمدی ،سخنگوی وزارت امور خارجه ،به ۸صبح گفت:
«چنین نشستی با چنین چهارچوبی و با چنین فارمتی قطعا ً افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمیکند».
آقای احمدی افزود که روسیه یکی از کشورهایی است که صلح به رهبری و مالکیت افغانها را به رسمیت
شناخته است و کابل خواهان عملی شدن تعهدات قبلی مسکو در این زمینه است .سخنگوی وزارت امور خارجه
همچنان گفت که کابل ضرورت برگزاری اجماع مسکو را احساس نمیکند و برگزاری «این چنین اجماعها ره
به جایی نمیبرد» و حکومت افغانستان نیز در این اجماع شرکت نخواهد کرد.
در همین حال ،شماری از احزاب سیاسی تأیید می کنند که نمایندگان آنها برای شرکت در اجماع مسکو دعوت
شدهاند ولی تصمیم شان برای اینکه در این اجماع شرکت کنند یا نه ،هنوز مشخص نیست .دست کم دو مقام
بلندپایه از دو حزب مطرح سیاسی که نخواستند نام و هویت حزب شان در این گزارش فاش شود در صحبت با
روزنامه ۸صبح ،موضوع دعوت شان برای شرکت در اجماع مسکو را تأیید کردند .یکی از این مقامات گفت
که قرار است این اجماع میان نمایندگان احزاب سیاسی و گروه طالبان روز سه شنبه پنجم فبروری برگزار شود.
به گفته او ،زمینه برگزاری این اجماع از سوی «دولت روسیه» تسهیل شده است.
کسانی که به نمایندگی از این دو حزب مطرح سیاسی با روزنامه ۸صبح صحبت کردند ،توضیح دادند که اجماع
مسکو یک اجماع «بیناالفغانی» است .به گفته آنها ،در این گرد هم آئی حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور،
نمایندگان و سران احزاب جمعیت اسالمی ،حزب اسالمی ،وحدت اسالمی مردم ،جبهه نجات و محاذ ملی دعوت
شدهاند .بر اساس معلومات آنها ،از جانب گروه طالبان ،نمایندگان دفتر سیاسی این گروه در قطر دراجماع مسکو
شرکت خواهند کرد.
این منابع تأکید دارند که محور اصلی بحث در اجماع مسکو ،صلح است .به گفته آنها ،در این اجماع روی پایان
بخشیدن به جنگ جاری در کشور و اینکه بنیاد «افغانستان آینده» چگونه گذاشته شود ،گفت وگو میشود.
مسکو هنوز در باره برگزاری این اجماع به صورت رسمی اعالم موضع نکرده است .اما خبرگزاری رویترز
به نقل از مقامات روسی گزارش کرده است که قرار است اجماعی میان نمایندگان گروه طالبان و احزاب سیاسی
افغانستان در پنجم فبروری در مسکو برگزار شود .در گزارش رویترز به نقل از این مقامات آمده است که برای
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اطمینان از حضور نمایندهگان گروه طالبان در اجماع مسکو ،از حکومت افغانستان برای شرکت در این اجماع
دعوت نشده است.
مسکو در  1۸ماه عقرب سال جاری نیز میزبان اجماعی با حضور بعضی از کشورهای منطقه ،شورای عالی
صلح افغانستان و گروه طالبان بود .در این اجماع نیز حکومت افغانستان نماینده نداشت .تا هنوز مشخص نیست
که به جز از نمایندگان احزاب سیاسی و گروه طالبان ،نمایندگانی از دیگر کشورها نیز در این اجماع دعوت
شدهاند یا نه.
با این حال ،عبدالعلی محمدی ،کارشناس مسایل حقوقی و سیاسی ،به این باور است که اجماع مسکو ،عکس
العملی است در برابراجماع هایی که میان امریکا و طالبان در ابوظبی و دوحه برگزار شده است .به گفته آقای
محمدی ،روسیه با میزبانی از اجماع نمایندگان احزاب و گروه طالبان قصد دارد برای امریکا یادآوری کند که به
تنهایی نمی تواند در باره افغانستان تصمیم بگیرد و نقش مسکو را نادیده بگیرد .او افزود که روسیه در رقابت
شدید با امریکا تالش دارد در آینده افغانستان نادیده گرفته نشود و میزبانی از اجماع نمایندگان احزاب و گروه
طالبان نیز بخشی از این تالشها است.
نمایندگان امریکا و گروه طالبان تا کنون چهار بار به صورت رسمی با یکدیگر برای بحث در باره مسایل
افغانستان با هم دیدار کرده اند .زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص امریکا در امور صلح افغانستان ،گفته است که در
چهارمین دیدارش با نمایندگان گروه طالبان در قطر در بارۀ خروج نظامیان امریکایی از افغانستان و همچنان
مبارزه با تروریسم گفت وگو کرده است .نمایندگان امریکا و گروه طالبان تأیید کردهاند که در آخرین دیدارشان
به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته اند ،هرچند تا کنون در هیچ زمینه ای به توافق نهایی نرسیدهاند .آتش بس
و مذاکرات بیناالفغانی دو موضوع مهمی است که نمایندۀ ویژه امریکا در امور صلح افغانستان گفته است درباره
این موضوعات در گردهم آئی های آینده اش با گروه طالبان گفت وگو خواهد شد .آقای خلیلزاد گفته است که
برای پایان دادن به جنگ افغانستان و برای برقرار آتش بس فراگیر نیاز به زمان بیشتر است و از منتقدان افغان
خود خواسته است که در قضاوتهای شان از شتاب کار نگیرند ،زیرا جنگی که  ۴0سال عمر دارد در یک
اجماع قابل حل نیست ،حتا اگر یک هفته هم دوام کند.
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