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مصور زادفر

روز اول اجالس مسکو
گروه طالبان باز هم مخالفتش را با قانون اساسی اعالم کرد.
نخستین روز اجالس مسکو ،میان چهرهها و سران احزاب سیاسی افغانستان با گروه طالبان برگزار شد .در این
اجالس که سه شنبه ،شانزدهم دلو ،آغاز شد ،جناحهای گفت و گو کننده خواستهای خویش را در ارتباط به آمدن
صلح در افغانستان ابراز کردند .خروج نیروهای خارجی ،تعدیل قانون اساسی و روی کار آمدن دولتی که بر
اساس اصول اسالمیاستوار باشد ،از خواستهای مهم نمایندگان طالب در این اجالس بود.
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین ،در سخنرانیاش در اجالس مسکو ،با ابراز خوش بینی از برگزاری این
اجالس ،گفت که مردم افغانستان یک کشور آزاد ،مستقل و با صلح میخواهند .آقای کرزی افزود که مردم،
افغانستانی را میخواهند که در آن نیروهای خارجی حضور نداشته باشند .رییس جمهور پیشین گفت که امیدوار
است اشتراک کنندگان این اجالس ،به یک نتیجه ای مطلوب دست یابند.
شیرمحمد عباس استانکزی ،رییس هیأت گروه طالبان در این اجالس ،گفت که صلح یکی از نیازهای اولیه هر
جامعه است ،اما در افغانستان با موانعی روبرو است .آقای استانکزی افزود که حضور نیروهای خارجی ،نبود
یک نظام اسالمی و قانون اساسی کنونی از موانع اصلی صلح در افغانستان است .وی از جانب دیگر گفت که
برای اعتمادسازی و شروع مذاکرات صلح ،باید نام های سران و اعضای این گروه از فهرست سیاه حذف و
زندانیان این گروه آزاد شوند .او ایجاد یک دفتر رسمی برای گروه طالبان و توقف تبلیغات منفی در برابر این
گروه را از دیگر پیش شرط های گروه طالبان برای آغاز مذاکرات صلح عنوان کرد.
رییس هیأت گروه طالبان در اجالس مسکو در بارۀ قانون اساسی کنونی افغانستان گفت« ،این قانون از روی
قوانین غربی کاپی و توسط غربیها بر مردم افغانستان تحمیل شده است و از این رو این قانون برای آنها اعتبار
ندارد ».آقای استانکزی تأکید کرد که گروه طالبان طرفدار قانون اساسی است که بر بنیاد دین اسالم و ارزشهای
افغانی تدوین شود و عدالت اجتماعی را تضمین کند .او همچنان افزود که گروه طالبان به فکر انحصار قدرت،
پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیست و در مشوره با افغان ها یک نظام اسالمی را در این کشور
مستقر خواهد کرد.
شیرمحمد عباس استانکزی از جانب دیگر گفت که گروه طالبان در آینده در امور داخلی هیچ کشوری دخالت
نخواهد کرد و از کشتار افراد ملکی و کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نیز جلوگیری خواهد کرد.
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از سویی هم ،محمدیونس قانونی ،معاون پیشین ریاست جمهوری ،در این اجالس از قانون اساسی دفاع کرد و
اشغال خواندن افغانستان را اهانت به قربانی های مردم افغانستان دانست .آقای قانونی افزود که جنگ راه حل
نیست و اکنون همه طرفهای درگیر به این نتیجه رسیدهاند که مسأله افغانستان راه حل نظامی ندارد.
آقای قانونی همچنان تصریح کرد که هیچ افغانی طرف دار حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیست .وی
افزود که جنگهای تحمیلی در کشور باعث حضور نیروهای خارجی شده اند .آقای قانونی تأکید کرد که باید
صفحۀ تازه ای که همۀ افغانها روی آن توافق داشته باشند ،برای کشور گشوده شود .معاون پیشین ریاست
جمهوری ،همچنان خاطرنشان کرد که نظام جمهوری ،خواست مردم و قابل حمایت است.
محمدمحقق ،معاون ریاست اجرایی و رهبر حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان از گروه طالبان خواست با
دولت آتش بس کند و همه خواست شان را از طریق گفت و گو و مذاکره مطرح کند.
از سویی هم ،عطامحمد نور ،رییس اجرایی حزب جمعیت اسالمی ،در گفت و گو با رسانه ها گفته است که در
صورتی که اجالس مسکو ،به یک توافق دست یابد ،به حکومت انتقالی ای که طالبان در آن شریک قدرت شوند،
موافقت خواهند کرد.
فوزیه کوفی ،عضو ولسی جرگه ،که یکی از سخنرانان اجالس مسکو بود ،با یادآوری از دست آوردهای زنان
و حضور آنان در سیاست افغانستان ،گفت که این دست آوردها در گفت و گوهای صلح نباید نادیده گرفته شوند.
نورالحق علومی ،نامزد انتخابات ریاست جمهوری و از اشتراک کنندگان اجالس مسکو ،پیش از آغاز اجالس
گفت که امیدوار است شرکت کنندگان این اجالس ،به همدیگر پذیری ،حفظ نظام و حاکمیت قانون فکر کنند .آقای
علومی همچنان افزود که در اجالس مسکو ،نباید روی دور زدن نظام و نادیده گرفتن نیروهای امنیتی ،بحث
شود.
از سویی هم ،حکمت خلیل کرزی ،معین پیشین وزارت خارجه ،در صفحۀ فیسب وکش نگاشته است هدفش از
اشتراک در اجالس مسکو ،رسانیدن صدای مردم مبنی بر صلح ،برای جهانیان است .در مطلب آقای کرزی آمده
است که «افغانها خواهان صلح با عزت اند و هیچ صلحی در جهان ارزش قربانی شدن وقار افغانها را ندارد».
در همین حال ،سیدمنصور نادری ،رهبر سیاسی و مذهبی ،در گفت و گو با رسانهها گفته است اجالس مسکو،
یک اجالس بیناالفغانی است و شرکتکنندگان این اجالس ،شامل طیفهای مختلف جامعۀ افغانستان می شوند.
آقای نادری تأکید کرده است که برای جلوگیری از خونریزی بیشتر مردم افغانستان ،پایان جنگ و رسیدن به
صلح ،در این اجالس اشتراک کرد.
در کنار این ،مولوی قلمالدین رهبر حزب حرکت اسالمی ،در مسکو با رسانهها گفته است که دولت در گفت و
گو های اجالس مسکو ،نادیده گرفته نمیشود و آنها میخواهند که در مراحل دیگر این گفت و گوها ،دولت نیز
با نمایندگان احزاب و رهبران سیاسی در چنین اجالس اشتراک کند .رهبر حزب حرکت اسالمی ،با خاطرنشان
کردن اینکه نباید اردوی افغانستان منحل شوند ،گفت مردم نمیخواهند دوباره به سالهای گذشته ،عقبگرد داشته
باشند.
در همین حال ،سرگی الوروف ،وزیر خارجۀ روسیه ،در رابطه به دیدار نمایندگان طالبان با احزاب و رهبران
سیاسی کشور ،گفته است که روسیه خواستار مذاکرات بیناالفغانی در گفت و گوهای صلح با طالبان است .آقای
الوروف که به قرغیزستان سفر کرده است ،همچنان گفته ایاالت متحدۀ امریکا می خواهد که اختیار این گفت و
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گوها را به دست گرفت و مذاکرات را پشت در های بسته برگزار کند .وزیر خارجۀ روسیه ،معتقد است که
اجالس مسکو ،مفید خواهد بود.
اجالس مسکو برای روز دوم نیز ادامه خواهد یافت .این اجالس ،عکس العمل های موافق و مخالفان خویش را
در پی داشته است .حکومت افغانستان ،در رابطه به این اجالس ،دیدگاه متفاوت تر از احزاب و سران سیاسی
داشته و گفته است که به این اجالس دعوت نشده و در آن شرکت نمیکند .وزارت خارجۀ کشور ،با برگزاری
این اجالس ،به شدت مخالف است و گفت که برگزاری آن ،هیچ کمکی به صلح افغانستان نخواهد کرد .مقامهای
وزارت خارجه ،در گفت و گو با ۸صبح گفت که روسیه ،میتوانست فراهم کنندۀ زمینۀ گفت و گوهای رو درو
میان نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان باشند .شورای عالی صلح نیز ،بر بنیاد گفتههای مقامهای این شورا،
موقفش را در قبال این اجالس ،پس از پایان آن اعالم خواهد کرد.
حامد کرزی ،عطامحمد نور ،حکمتخلیل کرزی ،محمد محقق ،مال عبدالسالم ضعیف ،شهنواز تنی ،عبداللطیف
پدرام ،پسر صبغتهللا مجددی و محمد اسماعیلخان ،محمدحنیف اتمر ،محمدیونس قانونی ،فوزیه کوفی و شماری
دیگر ،از کسانیاند که در اجالس مسکو اشتراک کردهاند .همچنان گزارشها میرساند که  20تن از سیاسیون و
نمایندگان احزاب سیاسی کشور در این اجالس دعوت شدهاند.
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