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فهیم امین

تقابل احزاب و حکومت؛ سرانجام چه کسانی
در اجالس قطر شرکت میکنند؟
محمد ناطقی ،رییس کمیته سیاسی احزاب روز یکشنبه ،بیست و پنجم حمل در صحبت با روزنامه  ۸صبح گفت:
«تالش بر این است که نمایندگان احزاب ،حکومت و چهره های سیاسی در میزهای مذاکره همصدا باشند ،اما
اختالف های جدی وجود دارد و احتمال زیاد میرود که چندین فهرست برای اشتراک در اجالس قطر ترتیب
شود ».آقای ناطقی اختالف های موجود را اشتراک بیشتر نمایندگان حکومت نسبت به احزاب و چهرههای سیاسی
عنوان کرد و افزود« :در صورتی که فهرست های طوالنی و چند صد نفری ترتیب شود ،اجالس قطر حیثیت
یک کنفرانس را خواهد داشت ،اما اگر هیات مختصر و مشخص شکل گیرد ممکن است مذاکره ای انجام شود
که نتیجۀ مثبت در پی داشته باشد».
با وجود تأکید نمایندۀ خاص ایاالت متحده امریکا بر دخیل ساختن همه گروهها و اقشار سیاسی و مدنی در تالش
های صلح ،هنوز هم اجماع ملی در پیوند به چگونگی گفت و گو با گروه طالبان به میان نیامده است .با آنکه
«شورای رهبری مصالحه» به دنبال فشارهای زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص امریکا در امور صلح افغانستان و
تشدید تالش احزاب و چهرههای سیاسی به منظور تشکیل هیات همه شمول برای شرکت در گفت و گو های
بیناالفغانی قطر ایجاد شده است ،اما حکومت و احزاب سیاسی تا کنون به توافق نرسیده اند که چه کسانی در
اجالس بین االفغانی قطر شرکت کنند.
با این حال ،منابع آگاه از جلسات اعضای شورای رهبری مصالحه اختالف ها میان حکومت و احزاب سیاسی را
جدی عنوان میکنند و میگویند ،در صورتی که این اختالف ها برطرف نشود ،اجالس قطر که قرار است میان
احزاب سیاسی و گروه طالبان در حضور نمایندگان حکومت برگزار شود ،سودمند نخواهد بود.
این در حالی است که تا کنون دو اجالس شورای رهبری مصالحه به دلیل این اختالف ها به تعویق افتاده است.
منابع همچنان از برگزاری جلسات و ترتیب فهرست های جداگانه برای تعیین اعضای شرکت کننده در اجالس
قطر خبر می دهند .به گفتۀ آنها در حال حاضر ارگ ریاست جمهوری ،ریاست اجرایی و دفتر حامد کرزی
رییس جمهور پیشین در پی ترتیب فهرستهای جداگانه برای شرکت در اجالس قطر هستند.
از سویی هم ،عبدهللا قرلق ،معاون حزب جنبش ملی از مواردی خبر میدهد که میان حکومت ،احزاب سیاسی و
نهاد های مدنی در پیوند به تالش های صلح توافق صورت گرفته است .آقای قرلق میگوید ،برای اشتراک در
اجالس قطر و خطوط سرخ دولت در گفت و گو با گروه طالبان ،توافق کلی وجود دارد .معاون حزب جنش
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افزود ،نظام جمهوری اسالمی افغانستان ،حاکمیت قدرت سیاسی بر اساس انتخابات ،حقوق مردم و حقوق زنان
از عمده ترین مواردی است که به عنوان خط سرخ دولت در گفت و گو با گروه طالبان در نظر گرفته شده است.
به گفتۀ او تعدیل قانون اساسی نیز در این بحث ها مطرح شده و همه طرف ها خواهان این تعدیل اند.
با این حال ،رییس کمیتۀ سیاسی احزاب می گوید ،احزاب سیاسی طرح  1۵نفری را به شورای رهبری مصالحه
پیشنهاد کرده اند .به گفته او بر اساس این طرح ،تنها نمایندگان چند حزب مطرح سیاسی به شمول حامد کرزی،
نمایندۀارگ ،نمایندۀ ریاست اجرایی ،عبدربالرسول سیاف و نمایندگان نهاد های مدنی در اجالس قطر با هیأت
گروه طالبان وارد گفت و گوی مستقیم شوند .آقای ناطقی اما میگوید که این طرح از سوی ارگ پذیرفته نشده
است.
با این حال ،ارگ ریاست جمهوری هر نوع تصمیم در پیوند به تالش های صلح و تعیین شمار و شخصیت های
اشتراک کننده در اجالس قطر را منوط به تصمیم جمعی اعضای شورای رهبری مصالحه میداند .شاه حسین
مرتضوی ،معاون سخنگوی رییس جمهور میپذیرد که فهرستهای طوالنی سبب به تعویق افتادن سومین اجالس
شورای رهبری مصالحه شده ،اما میگوید ،کمیته های این شورا موظف شده اند تا فهرست ها را منسجم بسازند
و پس از ترتیب فهرست نهایی ،تصمیم گرفته خواهد شد که چه کسانی در اجالس قطر شرکت کنند.
این در حالی است که قرار بود کمیته های «شورای رهبری مصالحه» روز شنبه ،بیست و چهارم حمل در
سومین جلسۀ این شورا ،خطوط سرخ دولت برای گفت و گو با گروه طالبان ،پیشنویس فهرست اعضای هیات
ملی مذاکره کننده ،تعیین شرایط عضویت و انکشاف شورای رهبری مصالحه و تهیۀ پیشنویس طرزالعمل و الیحۀ
وظایف هیأت مذاکره را اعالم کنند ،اما این جلسه به دلیل اختالف ها تا زمان نامعلومی به تعویق افتاده است.
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