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موضع گیری تازۀ رهبران مذهبی پاکستان
در قبال صلح
مسووالن شورای عالی صلح با استقبال از تغییرات به میان آمده در موقف حکومت و رهبران مذهبی پاکستان
برای صلح کشور میگویند ،امیدوار اند رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان به موضع گیری تازۀ شان پابرجا بمانند.
مسووالن شورای عالی صلح از موضوع گیری حکومت و رهبران مذهبی پاکستان مبنی بر حمایت شان از
مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت افغانستان قدردانی کرده ،میگویند رهبران مذهبی این کشور برای نخستین
بار در پیوند به صلح افغانستان چنین موضع گرفته اند.
محمدعمر داوودزی ،رییس شورای عالی صلح و نمایندۀ خاص رییس جمهور غنی برای اجماع منطقوی روز
دوشنبه ،بیست و پنجم جدی در یک گردهم آئی خبری در کابل گفت ،این بار رهبران مذهبی و سیاسی پاکستان
به جای جنگ از فرهنگ صلح صحبت کردهاند و از گروه طالبان خواسته اند که برای گفت و گوهای رو در رو
با حکومت افغانستان حاضر شوند
آقای داوودزی گفت« :موقف رهبران مذهبی پاکستان تا چندی پیش چنین نبود و برای نخستین بار است که موالنا
فضل رحمان با این لحن به مخالفین مسلح دولت افغانستان صدا بلند کرده است ».رئیس شورای عالی صلح افزود:
«از این تغییر موقف رهبران مذهبی پاکستان قدردانی میکنم و امیدوار هستم که رهبران سیاسی ،مذهبی و ملی
پاکستان همین راه را تعقیب کنند».
وزارت خارجه پاکستان با نشر اعالمیه ای در خطاب به رهبران گروه طالبان گفته است که بدون مذاکره مستقیم
با دولت افغانستان هیچ راه حلی دیگری وجود ندارد .هم چنان موالنا فضلالرحمان ،رهبر جمعیت علمای پاکستان
نیز در خطاب به طالبان گفته است ،اگر مذاکره آنها با امریکایی ها ضروری است با دولت افغانستان ضروری
تر از آن است و طالبان باید وارد مذاکره با دولت افغانستان شوند .موالنا فضلالرحمان به عنوان یکی پشتیبانان
اصلی گروه طالبان شمرده میشود.
این اظهارات و خواستههای مقامهای دولتی و رهبران مذهبی پاکستان در پی آغاز سفرهای منطقوی محمدعمر
داوودزی ،رییس شورای عالی صلح و نمایندۀ خاص رییس جمهور غنی برای اجماع منطقوی به پاکستان صورت
گرفته است.
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اجماع منطقوی شکل گرفته.
مسووالن شورای عالی صلح همچنان میگویند با تالشهای اعضای این شورا یک اجماع ملی برای آغاز گفت
وگوهای صلح به محوریت دولت شکل گرفته است .رییس شورای عالی صلح با اشاره به خواست های چندی
پیش احزاب و جریانهای سیاسی مبنی بر شکل دادن هیأتهای جداگانه برای آغاز مذاکره با طالبان گفت ،در
چتر جمهوری اسالمی افغانستان یک اجماع کلی به میان آمده است .آقای داوودزی افزود« :صداهایی که تیمهای
جداگانه برای آغاز گفت وگو با طالبان بلند شده بود دیگر شنیده نمیشود .احزاب و حلقات سیاسی و اجتماعی به
این موافقت رسیدهاند که روش صلح باید به محوریت دولت باشد».
این در حالی است که چندی پیش شماری از احزاب سیاسی از تشکیل هیأتهای جداگانه برای آغاز گفت وگوهای
صلح جویانه با نمایندگان طالبان خبر داده بودند .به گفتۀ این احزاب ،طالبان حاضر به گفت وگو با حکومت نیست
و از همین رو آنها میخواهند هیاتی را به منظور مذاکره مستقیم با طالبان شکل دهند .آقای داوودزی اما میگوید
که شورای عالی صلح توانسته قناعت احزاب و جریانهای سیاسی و اجتماعی را برای شکل گیری اجماع ملی
به دست آورد.
در همین حال ،شماری از آگاهان امور بینالمللی با آن که از تالشها به منظور شکلگیری اجماع ملی ،منطقوی
و بینالمللی برای صلح در کشور استقبال میکنند ،اما از حکومت میخواهند تغییراتی در استراتژی و ترکیب هیأت
گفت وگوکننده به میان آورد.
انتظار خادم ،آگاه امور بینالملل مذاکره صلح را مبحث علمی عنوان کرد که نیازمند مجموعه ای از تجربه های
سیاسی میباشد .به باور آقای خادم ،حکومت افغانستان نه تنها در اسناد و استراتژی و میکانیزم کنونی تغییرات
بیاورد؛ بلکه به در ترکیب هیأت گفتوگو کننده نیز تغییراتی به میان آورد .این آگاه امور بینالمللی گفت« :افراد
که در هیأت گفتوگوکننده حکومت هستند تجربه عملی از جنگ و صلح افغانستان را ندارند و نه هم کدام مبحث
علمی را دنبال کردهاند».
با آن که طالبان برای گفت وگو با هیات گفت وگ وکننده حکومت حاضر نشدهاند ،حکومت اما ترکیب این هیات
را برای ادامه گفت و گوهای صلح مؤثر میپندارد .در نقشه راه صلح رییس جمهور آمده است که «سالم رحیمی
گذشته جهادی دارد و صاحب تجربه در جامعه مدنی میباشد .در این تیم زنان و مردانی شاملاند که تجربه حل
مشکالت مهم صلح به خصوص صالحیت تطبیق یک پالن عملی و با اعتبار را دارند».
برعالوه ازاین ،در نقشۀ راه صلح رییس جمهور آمده است که حکومت در نظر دارد در قدم نخست یک آتش بس
را طالبان اعالم کند ،که در پی آن طالبان را به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت بشناسد و پس از اعتمادسازی
الزم انتخابات ریاست جمهوری با اشتراک رهبران گروه طالبان به گونۀ شفاف و عادالنه برگزار شود.
این در حالی است که زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا برای صلح افغانستان و
حمدهللا محب ،مشاور امنیت ملی کشور در حال نظرخواهی با کشورهای منطقه در پیوند به آغاز گفت وگوی
مستقیم نمایندگان گروه طالبان با حکومت افغانستان هستند .با این وجود گروه طالبان تا کنون آماده گفت وگو با
حکومت نشده است و در موضع گذشته این گروه هیچ تغییری به چشم نمیخورد.پایان
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