
تاکید اردوغان به ترامپ درباره آمادگی ترکیه برای 
برعهده گرفتن مسئولیت امنیت منبج

رئیس جمهوری ترکیه با همتای آمریکایی خود درباره تحوالت منطقه ای 
تلفنی گفت وگو کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود به صورت تلفنی گفت وگو کرد.

اردوغان در گفت وگو با ترامپ اعالم کرد که ترکیه برای به عهده گرفتن مسئولیت 
حفظ امنیت در منبج بدون اتالف وقت آماده است.

اردوغان و ترامپ در خصوص اتخاذ تدابیر مشترک به منظور پاکسازی بقایای 
داعش در سوریه و جلوگیری از قدرت گرفتن دوباره آن به توافق رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، اردوغان اظهار کرد، حمله اخیر در منبج که به کشته 
شدن چهار آمریکایی منجر شد، اقدامی تحریک آمیز برای اثرگذاری روی تصمیم 

ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است.
بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان و ترامپ توافق کردند تعامل 
میان روسای ستاد مشترک ارتش دو کشور درباره ناحیه امن در منطقه ادامه داشته 

و تسریع شود.
سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید هم از ابراز عالقه ترامپ و اردوغان نسبت 
به افزایش روابط تجاری میان ترکیه و آمریکا و تأکید بر اهمیت مبارزه با عناصر 

ترویستی داعش در این تماس تلفنی خبر داد.

حضور مسلمانان فیلیپین در رفراندوم ایجاد منطقه 
خودمختار جدید

مسلمانان فیلیپینی در جنوب این کشور امروز )دوشنبه( در رفراندومی 
برای ایجاد یک منطقه خودمختار جدید شرکت کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مسلمانان در جنوب فیلیپین 
به دنبال پایان دادن به نیم قرن ناآرامی هستند.

نتایج این رفراندوم احتماال تا ۲۶ ژانویه سال جاری میالدی اعالم نمی شود. اگر 
این رفراندوم موفقیت آمیز باشد، دومین همه پرسی ششم فوریه سال جاری میالدی 
برگزار می شود و از ساکنان استان النائو دل نورته و هفت شهر در استان نورث کوتاباتو 
که جمعیت قابل مالحظه آن مسلمانان هستند، پرسیده می شود که درباره این 
مساله تصمیم بگیرند آیا می خواهند به منطقه جدید خودمختار ملحق شوند یا خیر.

مشکالت احتمالی بر سر راه این رفراندوم و ایجاد منطقه خودمختار جدید، ارائه 
درخواست به دادگاه عالی برای متوقف کردن تشکیل این منطقه است.

این رفراندوم اقدامی در جهت صلح از سوی دولت مانیل و جبهه آزادی بخش 
اسالمی مورو برای اجرای توافقی است که در سال ۲۰۱۴ به امضای دو طرف 
رسید اما تا زمانیکه در نهایت سال گذشته میالدی تایید شد، در کنگره فیلیپین با 
حمایت چندانی همراه نبود. اقداماتی چون تصرف ماراوای در جنوب فیلیپین توسط 
گروه های مرتبط با داعش و سایر حمالت و بمب گذاری ها در جنوب این کشور باعث 

شد تا روند توافق صلح از مسیرش منحرف شود.
الحاج مراد ابراهیم، رئیس چریک های مورو مکررا گفته که ایجاد یک منطقه 
خودمختار اسالمی بهترین پادزهر برای گروه های رادیکال کوچکتر مرتبط با داعش 
است که همچنان تهدیدی برای میندانائو محسوب می شوند. براساس توافقی که به 
امضای رودریگو دوترته، رئیس جمهوری این کشور آسیایی برای ایجاد این منطقه 
خودمختار جدید رسید، چریک ها باید از هدفشان در تشکیل یک کشور مستقل را 
در ازای خودمختاری بیشتر دست بردارند؛ چریک های مورو بیشتر به دنبال یک 
منطقه فدرال با اختیارات بیشتر هستند. ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار تن از نیروهای آنها دیگر 
قدرت نبرد ندارند و دست از جنگ برداشته اند. منطقه بانگسامورو که چریک های 
مورو و شبه نظامیان این گروه در آن حضور دارند جایگزین یک منطقه خودمختار 
فقیر می شود که به خوبی تامین مالی شده و اختیارات بیشتری دارد. همچنین ۱.۳ 

میلیارد دالر قرار است برای بهبود و توسعه این منطقه ارائه شود.
دولت های غربی نیز توافق برای ایجاد این منطقه خودمختار جدید را مورد استقبال 
قرار دادند اما نگران این هستند که گروه های شبه نظامی کوچک مرتبط با داعش 
از خاورمیانه و جنوب شرق آسیا با شبه نظامیان فیلیپینی ادغام شده و جنوب این 

کشور را به محلی برای رشد نیروهای افراطی تبدیل کنند.

سوریه پاسخ تجاوز موشکی رژیم صهیونیستی را داد
به دنبال اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمالت موشکی از زمین و 
هوا به خاک سوریه، رسانه های سوری بامداد دوشنبه از اقدام تالفی جویانه 
دمشق در شلیک چندین فروند موشک به منطقه جبل الشیخ در جوالن 

اشغالی خبر دادند.
به گزارش ایرنا، تارنمای روزنامه الوطن سوریه اعالم کرد: سامانه دفاعی پاتریوت 
رژیم صهیونیستی در جوالن اشغالی فعال شده و در صدد برآمده تا موشک های 
شلیک شده به شمال فلسطین اشغالی را رهگیری کند. در همین حال، شبکه 
تلویزیونی المیادین لبنان نیز گزارش داد که هواپیماهای شناسایی رژیم صهیونیستی 
در آسمان جوالن اشغالی و روستاهای بخش شرقی جنوب لبنان به پرواز درآمده اند 
و ارتش تل آویو نورافکن های دیده بانی منطقه جبل الشیخ را خاموش کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در اطالعیه ای اعالم کرد: به خاطر حوادث 
جاری در مرزهای شمالی، تصمیم به بستن منطقه جبل الشیخ به روی بازدید 
رژیم  آشکار  تجاوز  نوبت  دو  از  پس  سوریه  ارتش  اقدام  این  گرفتیم.  کنندگان 

صهیونیستی در ۲۴ ساعت گذشته به خاک سوریه انجام می شود.
تجاوزگرانه  اقدامات  تشریح  در  سوری  نظامی  منبع  یک  راستا،  همین  در 
صهیونیست ها به خاک سوریه گفت: ساعت ۱.۱۰ دقیقه بامداد دوشنبه به وقت 
محلی، صهیونیست ها، از زمین و هوا حمالت سنگینی را از طریق سلسله موشک 
های هدایت شونده به سوریه انجام دادند. این فرمانده نظامی سوری به سانا اعالم 
کرد: پس از این حمالت، پدافند هوایی ما سریعاً وارد عمل شد و موشک های 

متخاصم را رهگیری و پیش از اصابت به هدف، منهدم کرد.
بر اساس گزارش این مقام نظامی سوری، تجاوز اسرائیل از سمت اصبع الجلیل 
)لبنان( و دریاچه »طبریا« در شمال فلسطین اشغالی و با استفاده از انواع سالح ها 
صورت گرفته است. برخی رسانه ها، شمار موشک های متخاصم صهیونیستی به 
خاک سوریه را ۲9 عدد تخمین می زنند که هیچ یک به هدف اصابت نکرده است.

روسیه نیز در واکنش به تجاوز مکرر صهیونیست ها به دمشق با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد: واحدهای پدافند هوایی سوریه با استفاده از تسلیحات تحویل داده شده 
از طرف روسیه، حمله هوایی اسرائیل را دفع کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی در 
بیانیه ای این حمله را برعهده گرفت و مدعی شد: به سوریه هشدار می دهیم که از 

هرگونه تالش برای حمله به خاک اسرائیل خودداری کند.

عدم  در سایه  بیروت  در  اقتصادی سران عرب  نشست 
حضور بیشتر رهبران کشورهای عربی به کار خود پایان 
داد و حاضران در این نشست بر لزوم حمایت از کشورهای 

میزبان آوارگان سوری تاکید کردند.
به  گزارش  ایسنا،  نشست اقتصادی سران عرب روز یکشنبه  در 
بیروت برگزار شد اما بیشتر رهبران کشورهای عربی در آن حضور 
نیافتند. از رهبران عربی که در این نشست حضور داشتند، تمیم بن 
حمد آل ثانی، امیر قطر و محمد ولد، عبدالعزیز، رئیس جمهوری  

موریتانی بودند. 
در این نشست حاضران بر لزوم حمایت از کشورهای میزبان 
آوارگان سوری تاکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست در 
بیانیه ای از تمامی طرف های اهداکننده و صندوق های کشورهای 
از  حمایت  و  آوارگان  مشکالت  کاهش  برای  خواستند  عربی 
و  اقتصادی  پیامدهای  کاهش  و  میزبان  کشورهای  پروژه های 

اجتماعی بحران آوارگان همکاری داشته باشند.
لزوم  بر  پایانی  بیانیه  در  نشست  این  در  کنندگان  شرکت 
پایبندی بر حمایت از پایداری ملت فلسطین در برابر حمالت رژیم 
صهیونیستی تاکید کردند و گفتند، این تجاوزات منجر به نابودی 

اقتصاد فلسطین و زیرساخت های آن شده است.
آنها نسبت به مسؤولیت پذیری عربی و اسالمی جمعی در قبال 
قدس به منظور حفظ هویت عربی، اسالمی و مسیحی قدس 

شریف ابراز اطمینان کردند.
در این بیانیه بر لزوم همبستگی با تمام طرف های مربوطه به 
منظور تامین مالی الزم برای اجرای پروژه های مطرح شده در طرح 

استراتژیک توسعه بخش خصوصی قدس شرقی تاکید شد.
شرکت کنندگان همچنین بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی 

طبق قطعنامه های بین المللی تاکید کردند.
جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان در این نشست از جامعه 
جهانی خواست که به مسؤولیت های خود در قبال آوارگان سوری 
عمل کند. وی خواهان ایجاد پروژه هایی برای توسعه اقتصادی در 

مناطقی شد که آوارگان به آنجا باز می گردند.
وزیر امور خارجه لبنان تاکید کرد: درخواست ما برای بازگشت 

سوریه به اتحادیه عرب به نفع لبنان و کشورهای عربی است.
وزیر امور خارجه لبنان در کنفرانس مطبوعات مشترکی با احمد 
ابوالغیط، اظهار کرد: ما هنوز از موضع سوریه درباره بازگشت به 

اتحادیه عرب اطالعی نداریم.
وی از عدم حضور هیئت لیبی در این نشست ابراز تاسف کرد اما 

در  عین  حال گفت  که لیبی باید به مسؤولیت خود درباره مشخص 
کردن پرونده ربوده شدن امام موسی صدر عمل کند.

باسیل افزود: امام موسی صدر پیشوای تمامی لبنانی ها و اعراب و 
الگویی برای همه مردم لبنان است و ما همچنان خواهان مشخص 

شدن سرنوشت وی هستیم.
باسیل از امیر قطر و رئیس جمهوری موریتانی به خاطر حضور 

در این نشست تشکر کرد.
وی گفت : ما از جامعه جهانی می خواهیم برای پایان فاجعه 
آوارگان به مسؤولیت خود عمل کرده و از تمامی امکانات الزم 
برای ایجاد راهکارهای ریشه ای و افزایش تالش های بین المللی 
برای ایجاد شرایط مناسب جهت بازگشت آوارگان به وطن شان 

استفاده کنند.
همچنین ابوالغیط در پاسخ به سوال خبرنگار المیادین درباره 
بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، گفت : عدم حضور سوریه در 

اتحادیه عرب مساله ای است که خود من نیز از آن خرسند نیستم. 
ما در حال  حاضر در اتحادیه عرب به موضع سوریه نمی پردازیم اما 

هر طرحی را درباره این مساله پیگیری خواهیم کرد.
ابوالغیط در سخنرانی خود در نشست اقتصادی بیروت به عدم 
حضور سوریه در این نشست نپرداخت اما از عدم حضور هیئت 

لیبی ابراز تاسف کرد.
میشل عون، رئیس جمهوری لبنان نیز در این نشست تاکید 
کرد: برگزاری نشست اقتصادی سران عرب در بیروت تاکیدی بر 
نقش لبنان و جایگاه آن در جهان عرب است و ما امیدوار بودیم که 

تمامی طرف ها در نشست حضور داشته باشند.
وی گفت : ما با چالش های بزرگی روبه رو هستیم اما باید تالش 
کنیم که از رخدادهای دردناک کنونی به عنوان انگیزه ای برای 
همکاری و همبستگی استفاده کنیم. ما امیدواریم که این نشست 
بر اساس منافع ملت هایمان نقش  ناتمام  در اجرای پروژه های 

داشته باشد. لبنان پروژه ای درباره اقتصاد دیجیتالی ارائه می کند 
و در سایه چالش های کنونی ما استراتژی برای بازسازی خواهیم 

داشت.
وی گفت: لبنان به خاطر جنگ ها بهای سنگینی را پرداخت 
کرده است و درباره مساله آوارگان سوری بار سنگینی را بر دوش 
دارد. ما از جامعه جهانی می خواهیم برای بازگشت آوارگان سوری 

به کشورشان نهایت تالش خود را به کار بگیرند.
میشل عون همچنین تجاوزات رژیم صهیونیستی را محکوم و 
تاکید کرد که اشغالگران اسرائیلی قطعنامه های بین المللی را نقض 

می کنند.
نشست  آغاز  در  نیز  عربستان  دارایی  وزیر  الجدعان،  محمد 
خواهان افزایش تالش ها برای مقابله با بی ثباتی در منطقه شد و بر 
لزوم درپیش گرفتن سیاست هایی که روابط میان کشورهای عربی 

را تقویت کند، تأکید کرد.
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 کره جنوبی به کره شمالی دارو و تجهیزات پزشکی می فرستد
 در ادامه بهبود روابط دو کره و کاهش تنش های شبه جزیره، قرار است کره جنوبی یک محموله دارویی و تجهیزات پزشکی برای همسایه شمالی خود ارسال کند. به گزارش ایرنا از خبرگزاری یونهاپ، سخنگوی وزارت وحدت کره جنوبی روز دوشنبه اعالم کرد قرار است این 

محموله دارویی که شامل داروهای ضد ویروسی تامیفلو و سایر تجهیزات پزشکی است فردا سه شنبه به کره شمالی ارسال شود. بایک تای هیون در جمع خبرنگاران افزود: برنامه ریزی برای تحویل این محموله دارویی در مراحله نهایی است و دارو فردا ارسال می شود. کره جنوبی 
پیشتر برنامه ریزی کرده بود در تاریخ 11 ژانویه 2019 از طریق مرز زمینی دو کره، 200 هزار دز واکسن تامیفلو و 50 هزار ست تجهیزات تشخیص پزشکی برای کره شمالی ارسال کند اما این برنامه را به تعویق انداخت و گفت که زمان بیشتری برای آماده سازی محموله نیاز است.

اخبار در اجالس بیروت بر آن تاکید شد

حمایت از کشورهای میزبان آوارگان و پایبندی نسبت به قدس

اروپا بر سر دوراهی

حضور یا تحریم نشست ضد ایرانی ورشو

دیپلمات های اروپایی به "فایننشال تایمز" گفته اند که برخی کشورهای 
اروپایی به شدت از برگزاری نشست ورشو ناراحت هستند.

کشورهای بزرگ اروپایی هنوز درباره نحوه حضورشان در نشست آتی ورشو تصمیم 
نگرفته اند.

به گزارش عصرایران در حالی که ۳ هفته دیگر شهر ورشو لهستان میزبان یک 
نشست ضد ایرانی خواهد بود اما هنوز نحوه حضور کشورهای بزرگ اروپایی )فرانسه، 

بریتانیا و آلمان( در این نشست معلوم نشده است.
حضور سطح باالی مقامات این ۳ کشور در نشست ورشو می تواند به تضعیف بیش 
از پیش برجام انجامیده و حتی در شرایطی که هنوز سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای 
مراودات اقتصادی با ایران )SPV( به فرجام نرسیده، تیر خالصی بر شقیقه برجام 

نیمه جان باشد.
یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز یکشنبه – دیروز- در گفتگو با "فایننشال تایمز" 
تاکید کرده "فدریکا موگرینی" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به احتمال زیاد 
در نشست ورشو حضور نخواهد یافت. او تداخل این نشست با نشست اتحادیه آفریقا را 

دلیل عدم حضور خانم موگرینی در این نشست عنوان کرده است.
همچنین دیپلمات های اروپایی به "فایننشال تایمز" گفته اند که برخی کشورهای 
اروپایی به شدت از برگزاری نشست ورشو ناراحت هستند و هنوز ۳ کشور فرانسه، 
بریتانیا و آلمان درباره نحوه و سطح حضورشان در نشست ورشو به تصمیم گیری 

نرسیده اند.
یک دیپلمات اروپایی گفته است بعید به نظر می رسد که فرانسه در سطح وزیر امور 

خارجه در نشست ورشو حاضر شود.
نشست ورشو چیست؟

"مایک پمپئو" وزیر خارجه آمریکا در ۲۱ دی ماه گذشته و در جریان سفر منطقه 

ای خود به خاورمیانه در شهر قاهره اعالم کرد، واشنگتن میزبان نشستی دو روزه در 
تاریخ ۲۴ و ۲5 بهمن ماه امسال در شهر ورشو لهستان خواهد بود.

بنا به اعالم وزیر خارجه آمریکا هدف این نشست بحث و بررسی درباره ثبات 
خاورمیانه با تاکید بر نفوذ منطقه ای جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

"پمپئو" در مصاحبه ای تاکید کرده  بررسی نفوذ منطقه ای ایران "یک عنصر مهم" 
در اجالس ورشو خواهد بود و این نشست در پی تضمین این است که ایران اثر بی ثات 

کنندگی در منطقه نداشته باشد.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده دهها کشور از سراسر جهان در نشست ورشو 
شرکت خواهند کرد، کشورهایی که بنا به اعالم وزارت امور خارجه آمریکا منافع 
مشترکی در ایجاد ثبات در خاورمیانه دارند. شمار کشورهای حاضر در نشست 
ورشو هنوز معلوم نیست اما رسانه های غربی از حضور احتمالی 7۰  کشور در 

این نشست خبر داده اند.
جمهوری اسالمی ایران به نشست ورشو واکنش نشان داده و از دولت لهستان بابت 

میزبانی این نشست به شدت انتقاد کرده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی در واکنش به این اقدام دولت لهستان، سفیر 
این کشور در تهران را احضار کرده و مراتب اعتراض خود را به برگزاری این نشست 
ضد ایرانی در پایتخت لهستان به اطالع دولت ورشو رسانده است. همچنین وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران هفته گذشته در واکنش به اقدام دولت لهستان، هفته 

فیلم لهستان در تهران را لغو کرد.

روند مذاکرات آمریکا با طالبان که امید فراوانی را میان 
مردم افغانستان مبنی بر بازگشت امنیت ایجاد کرده بود 
بنا به ادعای طالبان بخاطر بدعهدی آمریکا در کلیدی ترین 
شرط مذاکره یعنی خروج سربازانش از خاک افغانستان به 
بن بست خورد و طالبان از توقف گفت و گوها سخن گفتند.

به گزارش ایرنا، گروه طالبان که همواره خروج نیروهای خارجی 
را از خاک افغانستان به عنوان شرط مبنایی برای شروع هر مذاکره 
صلحی اعالم کرده بود، بر اساس پیام های دریافتی از » زلمی 
خلیل زاد« نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امر صلح افغانستان 
که اواخر شهریور ماه امسال به این سمت منصوب شد در ابوظبی 
گفت و گوهایی با هم انجام دادند ولی آن همه امید ایجاد شده به 

یکباره مسکوت ماند.
طی یک سال گذشته یکی از عمده دالیلی که طالبان را برای 
حضور در روند مذاکرات صلح در افغانستان ترغیب می کرد خروج 
نیروهای آمریکا از افغانستان بود و با توجه به این قول و وعده 

آمریکا آنها پشت میز مذاکرات صلح نشستند.
افغانستان توسط  آغاز دور جدی مذاکرات صلح  به  با توجه 
طالبان و آمریکا و گذشت یک ماهی از نقل قول دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تصمیم این کشور برای خروج 
نیمی از ۱۴ هزار سرباز آمریکا مستقر در افغانستان ، حتی یک 

سرباز غربی هم از افغانستان خارج نشده است.
بعد از بدعهدی های آمریکا در عدم خروج نیروهای نظامی خود 
از افغانستان، طالبان سرخورده از وعده های عملی نشده آمریکا 
اعالم کرد که دیگر حاضر نیست با خلیل زاد نماینده ویژه امریکا 

دیداری داشته باشد.
به دلیل ایجاد اختالفات میان طرفین ، مذاکره صلح که در چند 
هفته اخیر از جمله در نشست ابوظبی ، قطر و پاکستان و جده 
شتاب گرفته بود با دیوار عدم اعتماد برخورده است و در هفته 
جاری زلمی خلیل زاد بعد از سفر به کابل و دیدار با مقامات ارشد 
این کشور به پاکستان سفر کرد تا دور بعدی مذاکرات صلح با 
طالبان را در این کشور ادامه دهد اما طالبان به علت بدعهدی های 

آمریکا حاضر ادامه مذاکره نیست.
به گزارش نشریه تریبیون، با این که خلیل زاد نماینده وزارت 
امور خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان مدت زمان مأموریت 
خود را در پاکستان چند روز تمدید کرد اما تا امروز هم موفق به 

دیدار با نمایندگان طالبان نشده است.
مقامات پاکستانی تالش زیادی کردند که طالبان را وادار به 

مذاکره با نماینده آمریکا کنند اما موفق نشدند.
در  طالبان  اوقاف  وزیر  اهلل«  »حافظ محب  دستگیری  حتی 
زمان حکومت این گروه در افغانستان که در پیشاور مرکز ایالت 

خیبرپختونخواه بازداشت شد تأثیری در این زمینه نداشت.
به گفته کارشناسان سیاسی، پاکستان نتوانسته نظر طالبان را 
برای دیدار با زلمی خلیل زاد جلب کند و ادامه مذاکره به بن بست 

رسیده است.
ذبیح  اهلل مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان در پیام توییتری 

بعدی  دور  برگزاری  برای  گروه  این  آمادگی  اعالم  خبر  خود 
مذاکرات صلح در اسالم آباد را رد کرد.

افغانستان  با دولت  مجاهد تأکید کرد: طالبان به هیچ وجه 
مذاکره نخواهد کرد و تعیین تاریخ خروج نیروهای آمریکایی شرط 

ادامه مذاکرات صلح است.
آمریکا در روند صلح افغانستان قرار بود که درباره پایان جنگ و 
خروج نیروهای خارجی با طالبان مذاکره کند اما ظاهراً واشنگتن 
تنها درباره ادامه حضور نظامی خود در افغانستان با این گروه 

رایزنی کرده است.
نشست  در  افغانستان  سابق  جمهوری  رئیس  کرزی  حامد 
»رایسینا« در هند تصریح کرد که دیپلمات های آمریکایی برای 
کسب توافق طالبان با موجودیت پایگاهای نظامی در افغانستان با 

این گروه رایزنی می کند.
این در حالی است که طالبان بارها در بیانیه های مختلفی تأکید 

کردند که حضور نظامیان خارجی تنها عامل جنگ در این کشور 
است و این گروه زمانی از جنگ دست می کشد که نیروهای 

خارجی از افغانستان خارج شوند.
اما این گروه خاطر نشان کرد که برای پایان حضور نظامیان 
خارجی در افغانستان و رسیدن به یک مصالحه سیاسی حاضر 
است تا در قدم اول با آمریکا و پس از آن با دولت افغانستان 

مذاکره کند.
بنابراین یکی از دالیلی که احتماالً روند مذاکرات صلح افغانستان 
را با بن بست روبرو شده است ؛ اصرار آمریکا به ادامه حضور نظامی 

در افغانستان است.
کرزی نیز با اشاره به این مسئله گفته بود که آمریکا به افغانستان 

نیامده است که این کشور را ترک کند.
طالبان اخیراً در بیانیه اعالم کرد که آمریکا پیش از این در 
نشست ابوظبی توافق کرده بود تا در دور بعدی مذاکرات صلح 
درباره خروج نظامیان خارجی از افغانستان با این گروه مذاکره کند.

اما آمریکا در حال حاضر با خودداری از مذاکره درباره خروج 
نظامیان خارجی، شرایط و خواسته های جدیدی را مطرح کرده 
است. طالبان همچنین با اشاره به اصرار برخی از کشورها به لزوم 
آغاز مذاکرات بین االفغانی تأکید کرد که اعمال فشارهای مستقیم 
و غیرمستقیم از طریق برخی از کشورها توسط آمریکا به روند 
مذاکرات صلح آسیب می زند. این گروه هشدار داده است که در 
صورت ادامه این وضعیت طالبان روند مذاکرات صلح با آمریکا را 
متوقف خواهد کرد. بر اساس بیانیه طالبان از دالیل اساسی که 
روند مذاکرات صلح با این گروه را با بن بست روبرو کرده است 
از  خارجی  نظامیان  خروج  درباره  مذاکره  از  آمریکا  خودداری 

افغانستان و پرداختن به حواشی تازه است.
باید دید پیروزی ظاهری که دونالد ترامپ می خواهد قبل 
از خروج قطعی خود از افغانستان داشته باشد، می تواند توسط 
مذاکره کننده ای مانند خلیل زاد که خود افغان تبار و از اقوام 
اغلب غالب اعضای گروه  با  پشتون است و خاستگاه مشترک 

طالبان دارد به دست می آید.

 بد عهدی آمریکا در مذاکرات صلح افغانستان


