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اخبار

سنای آمریکا استیضاح ترامپ را از
 ۸فوریه بررسی میکند

 ۱۰۰روز دشوار بایدن

تحریم و  FATFوزنههای بسته
شده به پای اقتصاد هستند
به گزارش ایرنا  100روز نخست ریاست جمهوری
«جو بایدن» تعیین کننده اعالم شده است .رئیس
جمهوری ایاالت متحده با توجه به بحرانهای
سخت در داخل و خارج ،برنامههای متعددی را
برای چند ماه اول زمامداریاش در کاخ سفید دارد
و این در حالی است که وی شماری از تصمیمات
بسیار مهم را باید در همان روز اول اتخاذ کند.
خبرگزاری آلمانی د.پ.آ .نوشت :بایدن در
شرایطی بحرانی ریاست جمهوری ایاالت متحده را
بر عهده گرفته است .در زمانی هک همهگیری کرونا
لجام گسیختهتر شده و اقتصاد آمریکا به شدت
آسیب دیده است .در پس زمینه ماجرا ،تحوالت
اقلیمی در حال بدتر شدن است .پس از چهار سال
دوره دونالد ترامپ  ،بایدن همچنین باید به سرعت
تصمیمات متعدد قبلی او را لغو کند .مهمترین
برنامههای بایدن در  ۱۰۰روز اول ریاست جمهوری
اش از این قرار است:
مقابله با کرونا
در مبارزه با بیماری همهگیر کووید ،۱۹-بایدن سه
هدف اصلی را برای این مسیر اعالم کرده است :اکثر
مدارس باید بتوانند در مهلت مقرر دوباره بازگشایی
شوند .او از همه آمریکاییها می خواهد که در این
مدت ماسک بزنند و این مسئله را هر کجا که دولت
فدرال الزامی کرده مثال در ساختمانهای دولتی،
قطارها یا هواپیماها رعایت کنند .بیش از همه
او میخواهد اطمینان حاصل کند که حداقل ۱۰۰
میلیون دوز واکسن تا پایان  ۱۰۰روز زده میشود.
تاکنون واکسیناسیون جمعیت آمریکا به کندی
انجام شده است .بایدن می خواهد سرعت آن را
سریع افزایش دهد .آژانس حمایت از جامعه مدنی
ایاالت متحده باید به ایجاد مراکز واکسیناسیون
کمک کند .ایستگاه های واکسیناسیون سیار برای
مناطق دور افتاده در نظر گرفته شده اند .داروخانه
های کشور برای انجام واکسن ها مورد استفاده قرار
می گیرند.
براساس توصیه نامه بایدن  ،اکنون ایالت ها باید
به سایر گروه های شغلی پرخطر و شهروندان ۶۵
سال به باال اجازه دهند که واکسن بزنند و روند
واکسیناسیون مطابق با لیست های اولویت دار طی
شود .بایدن در عین حال با افزایش اطالع رسانی،
می خواهد آگاهی و اعتماد به واکسن را در بین
مردم ایجاد کند.
در ادامه بایدن قول داده است که ایاالت متحده
به سرعت به طور رسمی به سازمان بهداشت
جهانی بپیوندد ،سازمانی که ترامپ همکاری با آن را
در اواسط همه گیری خاتمه داده بود.
نجات اقتصاد
پیامدهای بحران کرونا برای اقتصاد ایاالت متحده
بسیار زیانبار بوده است .برای متوقف کردن این
روند ،بایدن می خواهد اقدام بعدی را با بسته
های محرک بزرگ مالی انجام دهد .به این منظور
بسته  ۱.۹تریلیون دالری در نظر گرفته شده
است که شامل پرداخت مستقیم سرانه  ۱۴۰۰دالر
به شهروندان  ،کمک های اضافی برای مشاغل
کوچک و حمایت بیشتر از بیکاران است .بودجه
برنامه های بایدن برای مبارزه با همه گیری از جمله
واکسیناسیون سراسری ،آزمایش های بیشتر کرونا

«جو بایدن» با توجه به بحرانهای متعدد در سیاست داخلی و خارجی آمریکا و اولویتهایی که برای روزهای نخست ریاستجمهوریاش در نظر
گرفته شده ۱۰۰ ،روز دشوار را پیش رو خواهد داشت.
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داشت
یا اقدامات احتیاطی در مدارس نیز از این محل
تامین می شود .بایدن هنگام ارائه این طرح گفت ،
هزینه ها برای جلوگیری از آسیب طوالنی مدت به
اقتصاد ضروری است.
در گام دوم ،بایدن میخواهد از طریق یک برنامه
سرمایه گذاری و در درجه اول از طریق سرمایه
گذاری در زیرساختهای کشور ،پول را به اقتصاد
آمریکا تزریق کند .او میخواهد طرح توجیهی این
کار را در  ۱۰۰روز اول تا ماه فوریه (بهمن ماه) ارائه
دهد .اجرای چنین طرح بزرگی به احتمال زیاد کل
دوره کاری او به طول می انجامد.
گره های سیاست خارجی
بایدن از زمان پیروزی در انتخابات بارها یک
پیام را تکرار کرده است :بازگشت آمریکا .ترامپ
در طول دوره زمامداری خود چندین بار متحدان
سنتی ایاالت متحده مانند آلمان را آزرده است و
وی می خواهد اتحاد ایاالت متحده را احیا و نقش
دیپلماسی را تقویت کند .بالفاصله پس از روی کار
آمدن بایدن می خواهد متحدان ناتو را فرا بخواند
و به آنها بگوید که می توانند دوباره روی ایاالت
متحده حساب کنند .حداقل این چیزی است که
وی در تابستان گذشته قول داد .در پاسخ نیز ،آنگال
مرکل صدراعظم پیش از این به بایدن قول داده که
روابط خود را با واشنگتن بهبود بخشیده و از نزدیک
با دولت او همکاری کند.
برقراری تماس با متحدان در مقایسه با سایر
چالش های سیاست خارجی برای بایدن آسانتر
است .مسئله پیچیدهای که او با آن روبهرو است
یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا مذاکرات
سریع برای تمدید آخرین پیمان مهم خلع سالح

ایلهان عمر عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نشریه آتالنتیک نوشت

حمله موشکی به پایگاه نظامیان
آمریکایی در فرودگاه بغداد

منابع از حمله راکتی به پایگاه “ویکتوریا”
متعلق به ارتش آمریکا در فرودگاه بغداد خبر
دادند.
به گزارش ایسنا ،شبکه اسکای نیوز گزارش
داد که پایگاه نظامیان آمریکایی موسوم به
“ویکتوریا” در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف
حمله موشکی با موشک نوع کاتیوشا قرار گرفته
است .این شبکه مدعی شد یکی از موشک
ها در مناطق مسکونی سقوط کرده است این
درحالی است که پایگاه خبری “صابرین نیوز”
این خبر را رد کرده و گزارش داده است که
سامانه های دفاع هوایی پایگاه ویکتوریا در
رویارویی با این موشک ها موفق عمل نکردند
و در این حمله راکتی یکی از پادگاه های این
پایگاه دچار خساراتی شد.
صابرین نیوز همچنین گزارش داده به دنبال
این حمله راکتی هواپیماهای آمریکایی در
آسمان بغداد به پرواز درآمدند.
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گرههایی که سخت باز می شوند

محمد جواد ظریف:

وزیر امور خارجه کشورمان گفت :باید اصول
اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم اما بدانید اگر
وزنهای به پایمان وصل نباشد بهتر میتوانیم این
مسیر را طی کنیم؛ عدم اجرای لوایح چهارگانه
 FATFو تحریمهای آمریکا موانع ما هستند و
اگر بخواهیم چشم خود را بر این واقعیت ببندیم
در واقع مثل این است که روز را انکار کرده
باشیم.
محمدجواد ظریف در گفتوگو با ایلنا ،در
واکنش به پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در خصوص تغییر نام وزارت امور
خارجه به «وزارت امور خارجه و تجارت» گفت:
در بعضی از کشورها ممکن است چنین وزارت
خانهای وجود داشته باشد؛ آن روزی هم که
به مجلس رفتم در صحن عرض کردم ،اگرچه
اعتقاد دارم وزارت خارجه باید از نظر ساختاری
این توان را داشته باشد که روابط خارجی را
تنظیم کند اما وزارت خانه ما امکان اینکه تجارت
خارجی را هم به عهده داشته باشد را ندارد و این
یک وظیفه تخصصی است.
وی افزود :البته ما توقع داریم که مجلس به
وزارت خارجه کمک کند تا روابط خارجی در کلیه
حوزهها را زیر نظر داشته باشد و این وزارت خانه
هماهنگی الزم را به وجود بیاورد.
وزیر امور خارجه همچنین در رابطه با برخی
اظهارنظرها مبنی بر اینکه مشکالت اکهقتصادی
ارتباطی به تحریمها ندارد و به ضعف در
دیپلماسی اقتصادی باز میگردد ،اظهار داشت:
 ۲سال بعد از برجام را نگاه کنید با وجود اینکه
این توافق به صورت کامل هم اجرا نمیشد
وضعیت تورم و رشد چگونه بود و هنگامی که
آقای ترامپ تحریمها را بازگرداند و سیاست فشار
حداکثری را اعمال کرد چه شرایطی ایجاد شد.
وی تاکید کرد :ما حتما ً باید اصول اقتصاد
مقاومتی را اجرا کنیم اما بدانید اگر وزنهای به پای
اقتصاد وصل نباشد بهتر میتوانیم این مسیر را
طی کنیم؛ عدم اجرای لوایح چهارگانه  FATFو
تحریمهای آمریکا موانع ما هستند و اگر بخواهیم
چشم خود را بر این واقعیت ببندیم در واقع مثل
این است که روز را انکار کرده باشیم.
وی افزود :ما هیچ قدم و تالشی را موکول
به بازگشت آمریکا به برجام ،تصویب  FATFو
برداشتن تحریمها نکردهایم؛ نه هیچ چیز موکول
به اینها نیست اما اینکه همه چیز را مرتبط به
دیپلماسی اقتصادی بدانیم هم درست نیست.
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیااینکهن
دیپلماسی اقتصادی یعنی ما دیگران را راضی
کنیم با ایران تجارت داشته باشند ،تاکید کرد:
تجارت نیاز به بانک دارد؛ وقتی که بانک تحریم
است و نمیتواند ارتباطات را انجام دهد ،هنگامی
که کشورها با این مشکل مواجه هستند که اگر
کشتیهای ایرانی وارد بنادرشان شوند میگویند
تحریم را شکستهاند؛ این محدودیت است.
وی خاطر نشان کرد :درست است که ما باید
به دنبال تهاتر و روشهای دیگر برویم و این
کارها را انجام میدهیم اما باالخره این روشها
هزینهمند و وقت گیر است و ما را با مشکالتی
روبرو میکند.
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ایلهان عمر عضو مجلس نمایندگان آمریکا در مقالهای برای
نشریه آتالنتیک ،بحرانهای اخیر در جامعه آمریکا را که تحت
تاثیر حضور ترامپ در قدرت اتفاق افتاده ،شوکه کننده توصیف
میکند و میگوید حضور وی (ترامپ) در قدرت ،ناشی از انباشت
بی عدالتیها و بی کفایتیها در ساختار سیاسی و اجتماعی
آمریکا بود .امری که اگر با آن مقابله موثر نشود ،منجر به ظهور
ترامپهای جدید در عرصه قدرت سیاسی آمریکا خواهد شد.
ایلهان عمر در این رابطه مینویسد:
«وقتی دو هفته پیش در دفتر کارم در ساختمان کنگره آمریکا
نشسته بودم و ناگهان ،حامیان افراطی ترامپ به ساختمان کنگره
حمله کردند ،من عمال در خاک آمریکا چیزی را مشاهده کردم
که سالها قبل در وطن ِ آبا و اجدادیم یعنی “سومالی” تجربه
کرده بودم .به یاد دارم که وقتی کودک بودم ،در برههای از زمان،
شرایط در سومالی آرام بود و آرامش در همه جا برقرار بود .با
این حال ،به طور ناگهانی کشور در ناامنی فرو رفت .بسیاری
از محلها نظیر خانه و محل کار که مردم سومالی پیشتر فکر
میکردند کامال امن است ،یک شبه به میدان جنگ تبدیل شده
بود .رفته و رفته ،خشونت و خونریزی نیز به یک امر رایج تبدیل
شد.
به گزارش فرارو ،من هیچگاه انتظار نداشتم که در خاک آمریکا،

هسته ای بین واشنگتن و مسکو انجام خواهد شد؟
برای این کار زمان زیادی باقی نمانده است چرا که
معاهده «نیو استارت» در ابتدای فوریه منقضی می
شود .بایدن از تمدید صحبت کرده و این پیمان را
اساس توافق نامههای جدید کنترل تسلیحاتی می
داند.
عالوه بر این بایدن پس از روی کار آمدن میتواند
مسیر آتی سیاست آمریکا را با توجه به کاهش
نظامیان این کشور در افغانستان اعالم کند .او
نیز گفته است میخواهد مانند ترامپ که به تازگی
تعداد نیروها را به چند هزار نفر کاهش داده است
به جنگ های بی پایان در این کشور و خاورمیانه
پایان دهد .اهداف بلند مدت بایدن نیز شامل خلع
سالح هسته ای کره شمالی و ایجاد زمینه ای برای
بازگشت به توافق هسته ای بین المللی با ایران
است.
تهدیدهایاقلیمی
بایدن باید سرعت تغییرات آب و هوایی را کاهش
دهد .وی این تغییرات را نه تنها تهدیدی برای
امنیت ملی بلکه تهدیدی برای موجودیت کشورش
می داند .بالفاصله پس از مراسم تحلیف او ایاالت
متحده را به توافقنامه پاریس بازگرداند .خروج
از این معاهده توسط ترامپ در اوایل ماه نوامبر
اجرایی شد .بایدن طی این  100روز همچنین می
خواهد اجالس جهانی آب و هوا را تشکیل دهد و
برای اهداف بلند پروازانه تر اقلیمی تالش کند .در
مبارزه با تغییرات آب و هوایی  ،بایدن جان کری
وزیر خارجه سابق را به کار گرفته است .کری به
عنوان نماینده ویژه در امور اقلیمی در شورای امنیت
ملی کاخ سفید فعالیت خواهد کرد.

بایدن همچنین میخواهد شروع به لغو دستورات
ترامپ کند که با آنها مقررات حفاظت از محیط
زیست را تضعیف یا لغو کرده بود .در بلند
مدت رئیس جمهور آینده می خواهد با توسعه
زیرساختهای مدرن مقاوم در برابر تغییرات آب
و هوایی ،نوسازی میلیون ها ساختمان و گسترش
انرژی پاک مشاغلی جدید در مقیاس گسترده
ایجاد کند.
بحران مهاجرت
بایدن در سیاست مهاجرت به ویژه یک دوره
سخت را دنبال کرد .وی می خواهد با عجله همه
چیز را به حال اول برگرداند .به عنوان مثال وی
اعالم کرده که منع ورود صادر شده توسط ترامپ
از چندین کشور غالبا مسلمان را در اسرع وقت لغو
خواهد کرد .وی همچنین میخواهد دستور ایجاد
یک گروه ویژه برای پیوستن مجدد خانوادههای
مهاجران غیرقانونی را صادر کند که با دیوارکشی
ترامپ در مرز مکزیک جدا شده و هنوز به آنها
ملحق نشده اند.
بایدن همچنین قول داده که الیحه ای را برای
تأمین ۷۰۰هزار مهاجر جوان در برابر اخراج (داکا) به
کنگره ارسال کند .این برنامه از زمان بایدن به عنوان
معاون رئیس جمهوری آمریکا در زمان باراک اوباما
آغاز شد و دولت ترامپ سعی کرد به آن پایان دهد
اما به دلیل مخالفت دیوان عالی آمریکا شکست
خورد .هدف دیگر بایدن هموار سازی شرایط برای
یازده میلیون ساکن بدون شهروندی ایاالت متحده
است .همچنین انتظار می رود تغییرات زیادی در
قانون پناهندگی و سیاست مهاجرت در مرز با
مکزیک رخ دهد.

چگونه آمریکا شبیه سومالی شد؟!

شاهد حملهای مستقیم به دموکراسی باشم .آمریکا همواره مدعی
بوده که یکی از ریشه دارترین و قدیمیترین کشورها در حوزه
دموکراسی است .با این همه ،اگر دوره چهار ساله حضور ترامپ
در قدرت یک درس مهم به ما داده باشد آن این است که تحت
تاثیر وجود ِ دولتمردان ناکارآمد ،هر چیزی امکان دارد.
آمریکاییها باید بفهمند که آنها نیز شبیه انسانهای دیگر
در جهان هستند و همچون آن ها ،جاه طلبیهای خاص خود را
دارند و دموکراسی آن ها ،خاصیت جادویی ندارد .برای حراست از
جریان دموکراسی در آمریکا بایستی سخت کار کرد .آمریکاییها
باید بدانند که دموکراسی و احترام به رای و نظر جمهوری ،یک
شبه در آمریکا ایجاد نشده است.
تاریخ سیاسی آمریکا به ما نشان میدهد که این کشور در
روزهای ابتدایی که بنیان گذاشته شد ،به هیچ عنوان دموکراتیک
نبوده است .زمانی برده داری یکی از ستونهای اصلی جامعه
آمریکا بود .خشونت و زورگویی نیز امری رایج در این کشور بوده و
حتی در مواردی ،شکل قانونی نیز به خود گرفته بود .تنها با وقوع
یک جنگ داخلی بود که سفید پوستان ِ افراطی سرکوب شدند و
بسیاری از رنگین پوستان نیز توانستند حق و حقوق قانونی پیدا
کنند.
حتی دههها طول کشید تا زنان حق رای داشته باشند و یا
بتوانند آزادیهای ابتدایی خود را کسب کنند .یک جنبش و قیام
کار کودکان شد و
کارگری در آمریکا اتفاق افتاد که منجر به لغو ِ
بسیاری از حقوق کاری را در آمریکا بنیان گذاشت .وقوع بسیاری
از جنبشها و حرکتهای دموکراتیک دیگر نیز ،در نهایت منجر
به پیشروی اصول و ساختارهای دموکراتیک در ایاالت متحده

آمریکا شد .امری که مدتها به طول انجامید.
در این چارچوب ،اشتباه است اگر حضور فردی نظیر ترامپ
در قدرت را در خال و بدون هرگونه عقبهای تصور کنیم .فساد ِ
قابل توجه نخبگان سیاسی و اجتماعی حاکم در آمریکا و عدم
پاسخگویی آنها در مورد اقدامات مخربشان ،در گذر زمان تجمیع
شده و به حضور فردی نظیر ترامپ در قدرت منجر شده که تا
حد زیادی با اصول و ساختارهای دموکراتیک مخالف بود و عمال
آمریکا را وارد تنش و بحران کرد.
ترامپ ،آمریکا را به لبه پرتگاه برد و اکنون همه از رئیس جمهور

بایدن توقع دارند تا آمریکا را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.
بایدن باید بر کشوری حکومت کند که شهروندانش دیگر همچون
گذشته وحد” ندارند .آمریکای کنونی زخمهای زیادی را بر تن
دارد .ما همگی باید با او همکاری کنیم و جراحاتی که بر پیکر
آمریکا در دوره ترامپ وارد شده را ترمیم کنیم .در شرایط فعلی،
وقوع بحرانهای اخیر در آمریکا نظیر حادثه حمله به ساختمان
کنگره آمریکا در تاریخ ششم ژانویه ،به وضوح نشان داده است
که حتی همین االن هم برای رسیدگی به بحرانها و تنشهای
آمریکا ،دیر است.
آمریکای کنونی برای حراست از دموکراسی خود باید این باور را
در خودش تقویت کند که تمامی افرادی که بر علیه دموکراسی
اقدام میکنند ،هر چقدر هم قدرتمند باشند (نظیر ترامپ)،
بایستی محاکمه شده و وادار به پاسخگویی شوند .تمامی آنهایی
که با اقدامات آشوب طلبانه ترامپ همکاری کرده و یا میکنند،
باید محاکمه شده و از قدرت خلع شوند.
ما آمریکاییها باید بپذیریم که پول و ثروت ،نفوذ زیادی در
سیاست ما کسب کرده است .از سویی ،بیعدالتیهای اقتصادی
و نژادی نیز در ساختار اجتماعی آمریکا به نحو فزایندهای رشد
کرده اند .ساختار انتخاباتی این کشور نیز عمیقا معیوب است.
تمامی این موارد باید در نظر گرفته شوند و قویا در راستای اصالح
آنها اقدام شود.
آمریکا باید به این درک برسد که چالشهای کنونی آن،
ریشههایی دارند که اگر با آنها برخورد نشود ،تبعات زیاد و
ادامه داری را برای جامعه آمریکا خواهند داشت .ما باید متعهد
باشیم که در کشورمان سیستم و نظامی ایجاد شود که به حقوق
و آزادیهای بنیادین ِ هر انسانی احترام بگذارد و عاری از هرگونه
تبعیضیباشد.
باید بپذیریم که اگر نخواهیم چالشهای درونی ِساختار سیاسی
و اجتماعی آمریکا را مخاطب قرار دهیم ،بایستی انتظار وقوع
بحرانهای بیشتر در آینده آمریکا و ظهور مجدد افراد ناالیقی
نظیر ترامپ در قدرت را داشته باشیم .بیایید فراموش نکنیم که
اگر ترامپی دیگر در اآمریکا ظهور کند ،به مراتب باهوشتر و با
کفایتتر از ترامپ ِسابق خواهد بود .ما باید از همین حاال ،سخت
و فعاالنه برای جلوگیری از وقوع یکچنین فاجعهای تالش کنیم».

چارلز شومر ،رهبر اکثریت دموکراتهای
سنای آمریکا اعالم کرد ،این مجلس کنگره طرح
استیضاح دونالد ترامپ را دوشنبه دریافت کرده
و خود استیضاح را از هشتم فوریه ( 20بهمن) به
بعد آغاز میکند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری هیل،
شومر در صحن سنا گفت ،مسووالن مجلس
نمایندگان آمریکا و اعضای کمیته امنیتی فرصتی
برای تدوین توضیحات حقوقی خودشان دارند،
درست مانند دادگاههای پیشین .به محض آنکه
توضیحات پیشنویس شد ،ارائه آن از هشتم
فوریه آغاز میشود .این اطالعرسانی شومر
پس از آن انجام شد که او گفت ماده استیضاح
دونالد ترامپ دوشنبه به سنا ارسال میشود.
براساس توافق شومر و میچ مککانل ،رهبر
جمهوریخواهان سنا ،این ماده در ساعت هفت
عصر روز دوشنبه قرائت میشود .سناتورها روز
سهشنبه سوگند یاد میکنند و احضاریههایی
برای ترامپ صادر خواهد شد .در سریعترین
زمان ممکن ،این دادگاه ممکن است نهم فوریه
آغاز شود .اولین دادگاه استیضاح ترامپ در اوایل
 ۲۰۲۰به مدت  ۲۱روز طول کشید ،با این حال اکثر
سناتورها انتظار ندارند که دادگاه دوم تا این حد
طوالنی شود .انتظار میرود دموکراتها از تاخیر
در آغاز این دادگاه برای تایید تعداد بیشتری از
اعضای کابینه بایدن استفاده کنند.
محکومیت ترامپ در سنا به رای دو سوم اعضا
نیازمند است .گرچه او سومین رئیس جمهوری
آمریکاست که استیضاح میشود اما هیچکدام تا
به حال در یک دادگاه محکوم نشدهاند .بسیاری
از جمهوریخواهان از جمله مککانل ،ترامپ را
به تحریک معترضان برای حمله به کنگره متهم
میکنند اما هیچکدام نگفتهاند که به محکوم
شدن او رای مثبت میدهند.

بدبینی افغانها به صلح با طالبان
شماری از مقامات دولتی و آگاهان سیاسی
افغانستان طی روزهای اخیر با ناامیدی از کندی
روند گفتوگوهای صلح بر این باورند که طالبان
اراده ای برای دستیابی به صلح با دولت ندارد.
به گزارش ایرنا ،به گفته این افراد ،نبود اراده
در طرفین گفتوگوهای صلح باعث می شود
که بار دیگر آمریکایی ها نسخه خود را به مردم
افغانستان تحمیل کنند.
منابع خبری افغان به نقل از هیات دولتی
در دوحه اعالم کردند که در  ۹روز گذشته هیچ
نشستی بین دو طرف گفتوگوهای صلح در
دوحه برگزار نشده است.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در چند
روز گذشته همواره از عدم عالقه هیات طالبان
برای گفتوگوهای صلح انتقاد کرده اند.
شریفه زرمتی وردک ،محمدامین احمدی و
حفیظ منصور از جمله اعضای هیأت دولتی
هستند که طی چند روز گذشته از نبودن اراده به
گفتوگو در هیئت طالبان انتقاد کردهاند.
اما در داخل افغانستان آگاهان سیاسی بر
این باورند که در چنین وضعیتی آمریکاییها در
صددند نسخه خود را به مردم افغانستان تحمیل
کنند.
«جعفر مهدوی» استاد دانشگاه و رئیس حزب
ملت افغانستان گفت که طرفین گفتوگوهای
صلح با وقت کشی ،فرصت دستیابی به توافق را
از دست می دهند.
وی می افزاید تغییر قدرت در آمریکا باعث شده
که طالبان در انتظار خروج نظامیان آمریکایی
و تصاحب قدرت از طریق جنگ در افغانستان
باشد.
«مسعود اندرابی» وزیر کشور افغانستان هم
در تازهترین مصاحبه خود با رسانههای خارجی
گفته است که طالبان در انتظار خروج نظامیان
خارجی از افغانستان است.
وی افزود :افزایش بیسابقه ترورهای هدفمند،
کشتار غیر نظامیان و ادامه جنگ چشم انداز
دستیابی به صلح را دگرگون کرده است.
رئیس جمهوری افغانستان نیز در سخنانی در
هرات گفت آنانی که طرح دولت موقت را مطرح
می کنند ،صالحیتی ندارند و تنها راه انتقال قدرت
از طریق انتخابات است.
وی یک بار دیگر از گروه طالبان خواست که
ارتباط خود را با پاکستان قطع کند .رسانههای
افغان به نقل از برخی منابع اعالم کرده اند که
طالبان پیش شرط آغاز دور دوم گفتوگوهای
صلح را آزادی هفت هزار زندانی و خروج نام
رهبران آنها از فهرست سازمان ملل اعالم
کرده اند .طالبان گفته است که این دو ماده از
توافقنامه آمریکا و طالبان است که باید عملی
شود و آنها به همین دلیل به دور دوم مذاکرات
صلح بیعالقه هستند.

