
تنها گزينه پيش روي ما مقاومت است 
خالد مشعل، رييس دفتر سياسي جنبش حماس گفت: دشمن صهيونيستي ما را تهديد به جنگي جديد مي كند و ما نيز به اين رژيم هشدار مي دهيم كه تنها گزينه پيش روي ما مقاومت و مبارزه همه جانبه است. ملت 
فلسطين در عرصه مقاومت و مبارزه با دشمن صهيونيستي در تمامي شرايط دست به نوآوري و خالقيت مي زند، چه هم پيمان و دوستاني در منطقه داشته باشد و چه نداشته باشد. طبق تجربه ملي فلسطين، مقاومت يكي 
از اصول ثابت ملت فلسطين بوده است. مقاومت در مجموع در درون و وجدان تمامي فلسطينيان و فرهنگ و برنامه هاي آنان جاي دارد و بدون مقاومت شكست حتمي و قطعي است. 
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ترامپ در سيبل
موشك هاي كروز روسيه فعال مي شوند رسوايي بزرگ در راه است

جهان در انتظار جنگ سردي 
دوباره

در حالي كه بس��ياري انتظار داشتند با 
روي كار آمدن دونالد ترامپ ش��رايط 
روابط ميان مسكو و واش��نگتن تغيير كند، اما به نظر 
مي رس��د در حال حاضر دونالد ترامپ اگر بخواهد هم 
نمي تواند ارتباط نزديكتر و جدي تري را با روسيه برقرار 
كند. اكنون شرايط به سمتي مي رود كه حتي بسياري 
نگران شده اند كه تنش ها ميان دو طرف افزايش پيدا 
كند. سه شنبه شب شان اسپايسر، سخنگوي كاخ سفيد 
در خصوص موضع دونالد ترامپ درباره كريمه گفت: 
رييس جمهور معتقد است كه براي حل بحران كريمه 
به اوكراين بازگردانده ش��ود. موضوعي كه بالفاصله با 
واكنش روس��يه مواجه شد و وزارت خارجه اين كشور 
عنوان كرد كه هيچگاه كريمه به بازگردانده نخواهد شد. 
موضوعي كه مي تواند رويارويي دو ديدگاه را به همراه 
داش��ته باشد. از طرفي ديگر برخي خبرها حاكي از آن 
است كه روسيه يك بار ديگر از سال 1987 موشك هاي 
كروز خود را در كشور بازسازي و مستقر كرده است كه 
اين موضوع را مي توان نقض صريح پيماني دانست كه 
ميان ريگان و گورباچف در آن سال منعقد شد دانست. 
موضوعي كه مي توان��د تيم امنيت مل��ي امريكا را به 
چالش جدي بكشاند و چش��م انداز صلح در اروپا را نيز 
مورد تهديد قرار دهد. قرار دادي كه دو رييس جمهور 
امريكا و شوروي در سال 1987 به امضا رساندند، مبني 
بر اين است كه دو كشور سالح هاي ميان برد اتمي خود 
را ناب��ود و از حالت فعال خارج كنند كه موش��ك هاي 
ك��روز نيز در چارچ��وب اين قرار داد تعريف مي ش��د. 
اين قرار داد كه بدون تاريخ پايان بود موجب ش��د كه 
شوروي 1846موشك كروز و امريكا نيز بيش از 800 
موش��ك كروز خود را نابود كند و ديگر اين موشك ها 
مورد اس��تفاده قرار نگيرند. اما حاال روسيه خود را وارد 
شرايط غير قابل پيش بيني كرده است. حاال يك مقام 
س��ازمان هاي اطالعاتي اياالت متحده كه نخواس��ت 
نامش فاش ش��ود به واشنگتن پس��ت گفت: در اواخر 
سال گذشته ميالدي اين موشك عملياتي شده است. 
موضوعي كه در دولت اوباما اين موضوع را مطرح كرده 
بود اما مقامات آن را به شدت رد كرده بودند. اما بسياري 
از تحليلگران معتقدند استقرار ممكن است فورا تصوير 
امنيت��ي را در اروپا تغيير دهد. حاال اين اتفاق در حالي 
رخ مي دهد كه وزراي دفاع ناتو روز گذشته در بروكسل 
گرد هم آمدند و براي نخس��تين بار نيز جيمز متيس، 
وزير دفاع امريكا در جمع آنها حاضر شد. او در حالي وارد 
بروكسل ش��د كه قصد داشت با سفر خود به متحدين 
نظامي اياالت متحده در س��ازمان آتالنتيك ش��مالي 
)ناتو( اين اطمينان را بده��د كه دولت ترامپ تمام قد 
از آنها حمايت خواهد ك��رد. جيمز متيس كه در كنار 
ينس استولتنبرگ، دبيركل ناتو در جمع خبرنگاران 
قرار گرفت، گفت: ناتو پس از جنگ جهاني دوم ايجاد 
شد كه امنيت را براي اياالت متحده و متحدان آن حفظ 
كند و بستر اساس��ي آن نيز باقي مي ماند. او اعالم كرد 
كه رييس جمهور ترامپ بر پشتيباني قوي از ناتو تاكيد 
كرده است. وي افزود ناتو همواره خود را با چالش هاي 
امنيتي جديد تطبيق داده اس��ت و اين چيز جديدي 
نيست. هرچند كه سرعت تغييرات بيشتر شده باشد. 

ترام��پ در طول مب��ارزات انتخاباتي خ��ود پيام هاي 
مغشوش��ي را به ناتو ارس��ال كرده و بارها و بارها گفته 
بود كه ناتو يك اتحاد منسوخ ش��ده است كه به اندازه 
كافي براي مقابله با تروريسم پويا نيست. با اين وجود 
او اكنون عنوان كرده اس��ت كه واشنگتن در اين اتحاد 
باقي مي ماند و به آن متعهد است. موضوعي كه اكنون 
اروپا بيش از هرزمان ديگري به آن احتياج دارد چرا كه 

به شدت نگران تهديدات اروپا از جانب روسيه است. 
با اين حال اكنون بس��ياري معتقدند كه كاخ سفيد و 
ترامپ در شرايط دشواري قرار گرفته اند. چرا كه اكنون 
بحران در داخل كاخ سفيد و عدم حضور مشاور امنيت 
ملي به صورت جدي در اين مقام ش��رايط را در داخل 
پيچيده كرده اس��ت. در همين حال يك مقام وزارت 
دفاع اياالت متحده عنوان كرده است، كه يك كشتي 
جاسوسي روس��يه به سواحل ش��رقي اياالت متحده 
در آب هاي بين المللي نزديك ش��ده كه يكي از مراكز 
جمع آوري اطالعات امريكا در آن منطقه حضور داشته 
اس��ت. حاال نيز بحث گس��ترش توان موشكي روسيه 
نيز تبديل به يك چالش ديگر ش��ده است. به گزارش 
نيويورك تايمز كه نخستين بار خبر استقرار موشك هاي 
كروز را منتشر كرد، روس ها دو گردان از موشك هاي 
كروز خود را در سايت آزمايش موشكي كاپوستين در 
دسامبر مستقر كردند و مورد آزمايش قرار بگيرد تا براي 

پايگاه هاي عملياتي در نقاط ديگر كشور ارسال شود. 
وزارت امورخارجه سال گذشته گزارش داد كه روسيه 
معاهده منع استفاده از موشك هاي ميانبرد هسته اي 
را نقض كرده است و در حال راه اندازي طيف وسيعي از 
اين موشك ها است كه بين 500 تا 5500 كيلومتر برد 
دارند. مارك تونر، سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا 
عنوان كرده بود كه دولت در حال بررسي گسترده نقض 
معاهده INF اس��ت. جان تريني، مدير مركز كنترل 
تسليحات مي گويد: ثبات استراتژيك در قاره اروپا در 
خطر اس��ت. تيرني گفت: اگر اين اقدام روسيه درست 
باشد، نشانگر توسعه بسيار نگران كننده از موشك هاي 

كروز روسيه به شمار مي آيد. 
سناتور تام كاتن از آركانزاس نيز عنوان كرده است كه 
 INF دليل ديگر براي ادامه حضور امري��كا در معاده
وجود ندارد، چرا كه توس��ط روسيه نقض شده است. 
اياالت متحده در اين معاهده از اس��تقرار موشك هاي 
مسلح اتمي در خاك اروپا صرف نظر كرده بود اما حاال 
به گفته تام كاتن امريكا مي تواند حدود 200 موشك را 
از طريق هوايي به اروپا تحويل دهد. موضوعي كه يك 
توافق تاريخي كه موجب پايان جنگ سرد شد را به طور 
كامل از بين مي برد و نگراني ها از گسترش يك جنگ 
ديگر در جهان افزايش مي دهد، موضوعي كه بيش از 
هر زمان ديگري جهان را تهديد مي كند. بناست، امروز 
سرگئي الوروف وزيرخارجه روسيه و ركس تيلرسون، 
وزير خارجه امريكا براي نخستين بار از زمان روي كار 
آمدن دولت دونالد ترامپ با يكديگر ديدار كنند. ليستي 
بلند باال از اختالفات در اختيار آنهاس��ت كه مي تواند 
گفت وگوه��اي ميان دو طرف را تا س��اعت ها به طول 
انجامد. كريمه، سوريه، گسترش موشك ها، تحريم ها 
و دخال��ت در انتخاب��ات امريكا از جمله اين ليس��ت 

بلندباالست كه تنها مي توان منتظر نتيجه آن ماند. 
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  داعش مجددا آب حلب را قطع كرد

استقبال نتانياهو از 
رويكردهاي ضدايراني ترامپ

دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا در نشست خبري 
با بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي بار 
ديگر از توافق هس��ته  اي ايران انتقاد كرد. اين نشست 
خب��ري بالفاصله پ��س از ورود نخس��ت وزي��ر رژيم 
صهيونيستي به كاخ سفيد براي ديدار با رييس جمهور 
تازه نفس امريكا در جمع خبرنگاران رسانه هاي متفاوت 
بين المللي آغاز شد و قريب به سي دقيقه طول كشيد. 
به گ��زارش فارس، ترامپ در آغاز اين نشس��ت خبري 
مشترك مدعي شد كه اس��راييل با تهديدات فراواني 
از جمله تهديد »ايران هس��ته اي« مواجه بوده اس��ت. 
وي ب��ار ديگر با بي��ان اينكه توافق هس��ته اي »يكي از 
بدترين توافق هايي اس��ت كه ديده ام« گفت كه دولت 
او تحريم هايي را عليه ايران وضع كرده و بعد از اين هم 
اقدامات بيشتري براي جلوگيري از دستيابي ايران به 
»سالح اتمي« انجام خواهد داد. بنيامين نتانياهو نيز در 
آغاز نطق خود تاكيد كرد كه اسراييل و امريكا متحدي 
بهتر از يكديگر ندارند. نخست وزير رژيم صهيونيستي 
همچنين گفت كه با رهبري ترامپ، روند مقابله با آنچه 
كه وي افراط گرايي اسالمي خواند، تقويت خواهد شد. 
ترامپ در پاس��خ به س��والي درباره تبعات كناره گيري 
»مايكل فلين«، مشاور سابق امنيت ملي امريكا بر توافق 
هسته اي ايران و شهرك س��ازي هاي اسراييل، فلين را 
»مردي ب��زرگ« خواند و ادعا كرد كه رس��انه ها با وي 
»غيرمنصفانه« رفتار كرده اند. وي همچنين به تلويح 
اشاره كرد كه براي حل بحران بين اسراييل و فلسطين، 
ع��الوه بر راهكار دو دولتي ممكن اس��ت از راهكار يك 
دولتي نيز حمايت كن��د. وي گفت: من دارم راهكار دو 
دولتي و يك دولتي را بررس��ي مي كنم و هر كدام را كه 
هر دو طرف دوست داشته باشند، دوست دارم. ترامپ 
پس از بيان اينكه »براي مدتي فكر مي كردم كه راهكار 
دو دولتي ساده تر است« گفت كه تابع مذاكره كنندگان 
اسراييلي و فلسطيني خواهد بود. رييس جمهور امريكا 
در بخش ديگ��ري از اظهاراتش گفت كه از اس��راييل 
مي خواهد در موضوع شهرك سازي ها اندكي انعطاف 
نشان بدهد.  نخست وزير رژيم صهيونيستي در پاسخ به 
سوالي درباره اينكه چه انتظاري از دولت جديد امريكا در 
قبال ايران دارد ابتدا از اقدامات ضد ايراني ترامپ در طول 
دو هفته گذشته تقدير كرد و سپس ادعاهاي هميشگي 
خ��ود را تكرار ك��رد. نتانياهو گف��ت: »رييس جمهور 
ترام��پ، در طول چند هفت��ه گذش��ته - از زمان آغاز 
رياست جمهوري اش- رهبري تالش هايي بسيار مهم 
)عليه ايران( را به عهده داشته است. به چالش كشيدن 
ايران در زمينه موش��ك هاي بالستيك و وضع تحريم 
عليه آنها و حزب اهلل و وادار كردن آنها به پرداخت هزينه 
بابت فعاليت هايشان، تغييري است كه از زمان روي كار 
آمدن رييس جمهور ترامپ كامال نمايان بوده است. من 
از اين استقبال مي كنم. نخست وزير رژيم صهيونيستي 
در پايان نطقش گفت كه اسراييل هيچ حامي اي بزرگ تر 

از رييس جمهور ترامپ ندارد.  

پررنگ شدن اختالف ها در 
نشست آستانه 

وزارت خارجه قزاقستان روز گذشته اعالم كرد نشست 
آستانه با يك روز تاخير روز پنجشنبه برگزار مي شود. به 
گزارش ايسنا، تلويزيون االخباريه سوريه روز سه شنبه 
از تاخير در مذاكرات آستانه با محوريت سوريه به دليل 
عدم حضور هيات  تركيه اي و هيات مخالفان مسلح خبر 
داد، خبري كه وزارت خارجه قزاقستان آن را تاييد كرد. 
در بيانيه صادره از س��وي وزارت خارجه قزاقستان طي 
امروز آمده است، نشس��ت در سطح عالي در چارچوب 
روند آس��تانه درباره حل بحران سوريه ظهر پنجشنبه 
برگزار مي شود. قرار بود مذاكرات آستانه بين نمايندگان 
نظام سوريه و مخالفان در تكميل دور اول مذاكرات كه 
ماه گذش��ته تحت نظارت تركيه، ايران و روسيه برگزار 

شد روز چهارشنبه شروع و پنجشنبه نيز ادامه يابد. 
با اين همه يك منبع عاليرتبه در وزارت دفاع روس��يه 
مي گويد: ش��ركت كنندگان در نشست آستانه ممكن 
است فردا يك بيانيه پاياني را با حضور تمامي گروه ها در 
يك جلس��ه عمومي ارايه كنند. مذاكرات در چارچوب 
روند آستانه درباره راه حل بحران سوريه در جريان است 
و هيچ تعويقي رخ نداده است. هيات هاي شركت كننده 
ديداره��اي دو جانبه اي را براي بررس��ي مواضع خود 
و ارايه پيش��نهادات درباره تامين سيس��تم آتش بس 
برگزار خواهند كرد. حس��ين جاب��ري انصاري، معاون 
وزير خارجه كشورمان روز سه شنبه وارد آستانه شده و 
مذاكراتي را با بشار جعفري، رييس هيات نظام سوريه 
و هيات مذاكره كننده روسي داشت. همزمان يك منبع 
مخالفان س��وري اعالم كرده اس��ت كه تعداد اندكي از 
مخالفان به آس��تانه خواهند رفت و اين مذاكرات صرفا 
نظامي خواهد بود. منابع مخالف س��وري مدعي شدند 
اختالفات بين روسيه و تركيه بر سر دستوركار »آستانه 
دو« باع��ث تعويق در آغاز مذاكرات ش��د چ��را كه اين 
اختالفات باعث تاخير در دعوت از مخالفان شده است. 
اين منابع افزودند: گروه ها خواهان اطالع از دستوركار 
مشخصي از نشست شده بودند كه قرار است در آستانه 
مورد بحث قرار گيرد اما به آن دس��ت نيافتند در حالي 
كه مسكو تالش مي كند فراتر از آتش بس حركت كرده 
و وارد مس��ائل سياسي شود و از سطح مذاكرات ژنو كه 
سياسي است، عدول كند. اين مساله اي است كه مورد 

مخالفت تركيه و مخالفان مسلح قرار گرفته است.

خبرها

سرخط خبرها گزارش روز امريكا

سه متهم
اف ب�ي آي به س�ه نفر از 
ي�ك  د نز ي  حلقه ه�ا
دونالد ترامپ در راستاي 
ارتباط با روسيه رسيده 
كه تماس ه�اي آنه�ا را 
رهگي�ري كرده اس�ت. 
يك�ي از آنه�ا كارتر پيج 
تاج�ر و مش�اور س�ابق 
سياست خارجي ترامپ 
در مب�ارزات انتخابات�ي 
راج�ر  ديگ�ري  ب�ود. 
استون كه به عنوان يك 
جمهوريخ�واه قديم�ي 
شناخته مي ش�ود و نفر 
آخر نيز آقاي فلين بود. 

»رس��وايي ب��زرگ« نامي 
اس��ت كه در امري��كا رفته 
رفته در حال جان گرفتن اس��ت. پس از 
روشن شدن تماس هاي مخفيانه مايكل 
فلين، مش��اور س��ابق امنيت ملي دونالد 
ترامپ با روس��يه كه سه شنبه شب رسما 
به بركناري وي از پس��تش منتهي ش��د، 
حاال صحبت هاي��ي در حال جان گرفتن 
اس��ت كه عده اي ديگر از نزديكان دونالد 
ترامپ نيز با روس��يه در ارتباط هس��تند 
و حت��ي در قدم��ي بزرگ ت��ر برخي اين 
ادعا را مطرح كرده ان��د كه دونالد ترامپ 
از مكالمه تلفني فلين با س��فير روس��يه 
مطلع بوده است. برايان فالون، سخنگوي 
انتخابات��ي كمپي��ن هي��الري كلينتون 
سه شنبه شب به وقت امريكا در گفت وگو 
با نيويورك تايمز گفت: همه چيز در طول 
مبارزات انتخاباتي مش��كوك است و اگر 
موضوع ارتباط كمپين انتخاباتي دونالد 
ترامپ با روسيه اثبات شود آن را مي توان 

يك رسوايي بزرگ دانست. 
همچني��ن راب��ي م��وك در توييتر خود 
نوش��ت: من مي خواهم اف بي آي توضيح 
دهد كه چرا نامه اي در مورد كلينتون به 
جرمي كه هنوز اثبات نشده بود به كميته 
قضايي سنا ارسال شد. اشاره او به جيمز 
كومي، رييس اف ب��ي آي بود كه تنها 10 
روز مانده به انتخابات رياست جمهوري بر 
اثر كش��ف ايميل هايي در لپ تاپ آنتوني 
وينر، شوهر سابق مشاور هيالري كلينتون 
به كميته قضايي سنا نامه نوشت و جريان 
كمپين انتخاباتي كلينتون را تا حدودي 

تغيير داد و در نهاي��ت نيز اف بي آي يك 
روز مان��ده ب��ه انتخابات عن��وان كرد كه 
خان��م كلينت��ون در اين پرون��ده متهم 
نيس��ت و اكنون اين موضوع مطرح شده 
كه اف بي آي با توجه به شواهد موجود در 
خصوص ارتباط كمپين ترامپ با روسيه، 
چرا زودت��ر در اين خص��وص وارد عمل 
نشده اس��ت. با اين حال دونالد ترامپ در 
توييتر خود عن��وان كرد كه تيم هيالري 
كلينتون قصد دارد تا شكس��ت خود را به 
وسيله دخالت روسيه در انتخابات امريكا، 
به نوعي پوشش دهد. وي در توييتي ديگر 
مي گويد كه اطالعات به طور غيرقانوني به 
نيويورك تايمز و واشنگتن پست توسط 
 )FBIوNSA( جامعه اطالعاتي امريكا

رسيده است، درست مثل روسيه. 
با اين حال نش��ريه تايمز عنوان كرده بود 
كه هيچ ش��واهدي در خص��وص ارتباط 
ميان كمپين ترامپ و روسيه وجود ندارد. 
اين گزارش با استناد گفت وگو با سه مقام 
امنيتي كه نام شان فاش نشده بود عنوان 
كرد زماني ك��ه ايميل هاي كميته حزب 
دموكرات هك ش��د همزمان ش��واهدي 
از دخالت روس��يه در راستاي اختالل در 
انتخابات رياس��ت جمهوري مطرح شد، 
سازمان هاي اجرايي و اطالعاتي بررسي 
اين موضوع را آغاز كردن��د. اين مقامات 
مي گويند كه رييس كمپي��ن انتخاباتي 
ترامپ، پل منفورت به عنوان يك مشاور 
سياس��ي در روس��يه و اوكراين تا س��ال 
2015 فعال بوده است. تايمز در گزارش 
خود عنوان كرد كه براي ديگر همكاران 
ترامپ ارتباطي با روس��يه كشف نكردند. 
اما منفورت در مصاحبه خود با تايمز اين 

موضوع را مضحك خواند. 
منفورت در مصاحبه خود عنوان كرد كه 
من هيچ اي��ده اي در اين خصوص ندارم، 
من هرگ��ز آگاهانه با افس��ران اطالعاتي 
روس سخن نگفتم و من هرگز براي انجام 
كار با دولت روس��يه يا دولت پوتين اقدام 
نكردم و ام��روز درگير هيچ ي��ك از اين 
مسائل نيستم. او اضافه كرد اين گونه كه 
ارتباط من با روس��يه را عنوان مي كنند، 

انگار من افسر اطالعاتي روسيه هستم. 
نمي ت��وان كتمان ك��رد دس��تگاه هاي 
اطالعات��ي ب��ه اي��ن نتيجه رس��يده اند 
ك��ه روس��يه در حم��الت س��ايبري به 
كامپيوترهاي حزب دموكرات در جريان 
انتخابات دست داشته است. همچنين در 
گزارش تكميلي ماه ژانويه عنوان شد كه 
روسيه به نحو جدي در راستاي پيروزي 
دونال��د ترامپ در اي��ن انتخاب��ات قدم 
برداشته است.  ش��بكه خبري ان بي سي 
گزارش داد كه مقامات اطالعاتي امريكا 
بر اين باور هستند كه اين اقدام با دستور 
مستقيم والدمير پوتين، رييس جمهوري 
روسيه صورت گرفته هرچند كه روسيه 
باره��ا هرگونه دخالت را رد كرده اس��ت. 
اما حاال با توجه به افش��اي مكالمه تلفني 
مايكل فلين، مش��اور امنيت ملي ترامپ 
با س��فير روسيه نش��ان مي دهد كه تنها 
يك عنص��ر در كاخ س��فيد در ارتباط با 
روس��يه نبوده است. اما ش��ان اسپايسر، 
س��خنگوي كاخ س��فيد عن��وان كرد كه 
فلين كار غيرقانوني نكرده و هيچ تخلف و 
جرمي متوجه او نيست. مساله استعفاي 
او فقط بحث خدش��ه دار ش��دن اعتماد 
رييس جمهور و معاونش است كه موجب 

گمراه كردن آنها شده و او نيز اين موضوع 
را پذيرفته است. او در اين نشست خبري 
كاخ س��فيد ب��ه خبرن��گاران گفت: اصال 
مساله اين نيس��ت كه چه سخناني بين 
فلين و س��فير روس��يه انجام شده و چرا 
صحبت كرده اند بلكه اكنون تنها مس��اله 

اين است كه چرا نگفته است. 
از س��وي ديگر اكن��ون موضوعي مطرح 
شده اس��ت كه اين بار نه تنها فلين، بلكه 
شخص ترامپ را در سيبل قرار داده است 
و اكنون برخي خبرها حاكي از آن اس��ت 
كه تعدادي از سناتورهاي امريكا خواهان 
تحقي��ق در خص��وص مي��زان اطالعات 
ترامپ از مكالمه تلفني فلين شده اند كه 
اگر اين موضوع مشخص شود كه ترامپ 
از جزييات مكالمه فلين با س��فير روسيه 
مطلع بوده، مي تواند منجر به اس��تيضاح 
دونالد ترامپ شود هرچند كه اين موضوع 
در مراحل اوليه خود ق��رار دارد. اما نكته 
بحث برانگي��ز در اين موضوع اين اس��ت 
كه ماي��ك پينس از اين قضي��ه دور نگه 
داشته ش��ده و او فردي است كه تاكنون 
از اين موضوع به ط��ور كامل مطلع نبوده 
است و نه ش��خص رييس جمهور؛ آنگونه 
ك��ه نيويورك تايم��ز به نق��ل از مقامات 
پيش��ين اطالعاتي گزارش داده اس��ت، 
مقامات انتخاباتي ترامپ يك سال پيش 
از انتخاب��ات ارتباطاتي با روس��يه برقرار 
كرده اند. كه البته بس��ياري معتقدند به 
دليل اينكه اكثر اين افراد تاجر بودند اين 
ارتباطات عادي بوده است. اما آنگونه كه 
اين مقامات مي گويند هرچه به انتخابات 
نزديك ش��دند ارتباطات نيز بيشتر شده 
اس��ت و رفت و آمدها نيز گس��ترش پيدا 
كرده اس��ت. اما مسووالن بسياري از اين 
جزييات را كه چه اف��راد و چگونه در اين 
ارتباط حضور داشتند را منتشر نمي كند 
و روش��ن نيس��ت كه چه نوع مكالماتي 
ميان طرفين برقرار بوده اس��ت و اين نوع 

ارتباطات نيز چگونه بوده است. 
اف ب��ي آي از اظهارنظ��ر در اين خصوص 
خ��ودداري كرده اس��ت. ام��ا گزارش ها 
حاكي از آن اس��ت كه سرگئي رياباكوف 
معاون وزير خارجه روسيه اعالم كرد كه 
تماس هايي ميان مقامات روس��يه و تيم 
آقاي ترام��پ در طول مبارزات انتخاباتي 
امريكا برقرار شده است. او به خبرگزاري 
اينترفاك��س روس��يه گفت ك��ه اين نوع 
ارتباطات بديهي اس��ت. اما در آن دوران 
تيم دونالد ترامپ س��خنان رياباكوف را 
تكذيب ك��رد. س��خنگوي ترامپ در آن 
دوران گفت كه اين سخنان دقيق نيست. 
به گزارش نيويورك تايمز آژانس امنيت 
مل��ي امريكا ك��ه بر روي س��رويس هاي 
اطالعات��ي خارج��ي فعالي��ت مي كن��د 
ارتباط��ات تماس هاي تلفن��ي همكاران 
آقاي ترامپ و روس ها را به عنوان بخشي 
از وظيف��ه نظارتي خود ب��ر عهده گرفته 
اس��ت. اف ب��ي آي و آژان��س امنيت ملي 
امريكا اين اطالعات را جمع آوري كردند 

و بناس��ت منابع و مخازن اطالعاتي خود 
را كه به دس��ت آورده ان��د را مورد تجزيه 
و تحلي��ل قرار دهند. گفته مي ش��ود كه 
اف بي آي به س��ه نفر از حلقه هاي نزديك 
دونالد ترامپ در راستاي ارتباط با روسيه 
رس��يده كه تماس هاي آنه��ا را رهگيري 
كرده اس��ت. يكي از آنها كارتر پيج تاجر 
و مشاور سابق سياس��ت خارجي ترامپ 
در مب��ارزات انتخاباتي بود. ديگري راجر 
اس��تون كه به عنوان ي��ك جمهوريخواه 
قديمي شناخته مي ش��ود و نفر آخر نيز 

آقاي فلين بود. 
اين افراد ام��ا به صورت ج��دي هرگونه 
ارتب��اط با مس��كو را رد كردند. اف بي آي 
همچنين در تالش اس��ت ت��ا اطالعات 
مرب��وط در پرون��ده ي��ك عامل س��ابق 
اطالعات��ي انگلي��س را ك��ه در آخري��ن 
روزهاي سال گذشته ميالدي منتشر كرد 
اعتبارس��نجي كند. پرونده اي كه حاوي 
حجم عظيمي از اتهام��ات و توطئه هاي 
گسترده اي اس��ت كه دولت روسيه عليه 
آقاي ترامپ جمع آوري كرده اس��ت. كه 
گفته مي ش��ود حامل فيلم هاي شرم آور 
نيز مي ش��ود كه مي توانن��د از طريق آن 
باج خواه��ي كنن��د. ك��ه البت��ه مقامات 
روس��يه اين موض��وع را به ط��ور جدي 
تكذيب كردند. با اين حال اف بي آي هنوز 
در حال بررس��ي اين ادعاهاست و جواب 
دقيقي در اين خصوص ارايه نداده است. 
مقامات ارش��د اف بي آي معتقدند افسر 
سابق بريتانيايي كريس��توفر استيل كه 
اين اطالعات را جم��ع آوري كرده داراي 
س��ابقه اي معتب��ر اس��ت و او چگونگي 
جمع آوري اين اطالعات را نيز در اختيار 
محققان قرار داد. كه حتي گفته مي شود 
آقاي استيل بخشي از منابع خود را نيز در 

اختيار اف بي آي قرار داده است. 
در حال حاض��ر تحقيق��ات اف بي آي به 
صورت همزم��ان در خص��وص دخالت 
روس��يه در انتخابات در جريان اس��ت و 
با س��رعت در س��اختمان كپيتول پيش 
مي رود. اي��ن تحقيقات توس��ط كميته 
اطالعات مجل��س نمايندگان و س��نا با 
قدرت در حال بررسي است كه نه تنها در 
آن بحث حمالت س��ايبري روسيه مورد 
بررسي قرار مي گيرد بلكه هرگونه تماس 
تيم آقاي ترامپ با مقامات روسي در طول 
مبارزات انتخاباتي نيز مورد ارزيابي قرار 
مي گيرد. سناتور مارك وارنر از ويرجينيا 
در كميته اطالعات س��نا مي گويد: اخبار 
در مورد آقاي فلين به ما تاكيد مي كند كه 
چگونه بسياري از سواالت مردم امريكا با 
گذشت بيش از سه ماه از انتخابات امريكا 
كماكان پابرجاست. وي افزود استعفاي 
فلين موجب توقف اين جريان در كميته 
نمي ش��ود، بلك��ه اكن��ون بررس��ي هاي 
عمومي از فلي��ن يا هر مقام ديگر كمپين 
كه ممكن اس��ت تماس هايي نامناسب با 
مقامات روس��ي داشته باش��د در قبل از 

انتخابات مورد بررسي قرار گيرد. 

ميثم سليماني

افغانس��تان ب��ه تازه ترين 
پرونده اي بدل شده است 
ك��ه روس��يه در آن حرفي ب��راي گفتن 
دارد يا حداقل ت��الش مي كند مديريت 
بحران در اين كشور را به نوعي در دست 
بگيرد. پس از س��وريه ك��ه به اصلي ترين 
پرون��ده منطقه اي روس��يه در دو س��ال 
اخير بدل ش��ده اس��ت اكن��ون كرملين 
نگران افغانستان شده است. نگراني پس 
از 16 س��ال جنگ در كشوري كه پس از 
11 سپتامبر س��ال 2001 ميزبان قشون 
امريكايي و متحدان بين المللي اش ش��د. 
در حالي كه كمتر از 10 روز پيش فرمانده 
نيروهاي امريكايي حاضر در افغانس��تان 
نسبت به نقش مسكو در معادالت سياسي 
افغانستان هش��دار داده بود، روسيه روز 
چهارش��نبه براي دومين بار در س��ه ماه 
گذشته ميزبان نشس��تي درباره صلح در 
افغانستان بود. روسيه مي گويد به دنبال 
راه حلي براي بحران امنيتي روبه وخامت 
در افغانس��تان اس��ت اما امريكايي ها به 
نيت كرملي��ن در اين پرونده با ش��ك و 
ترديد نگاه مي كنند. آخرين نشس��ت در 
ماه دسامبر برگزار شد و البته انتقادهاي 
جدي نس��بت به حاضران در آن از سوي 
بازيگران منطقه اي و دولت افغانس��تان 
صورت گرفت. در نشس��ت ماه دس��امبر 
نمايندگان روسيه، پاكستان و چين دور 
يك ميز در مسكو نشستند و درباره صلح 
در افغانستان صحبت كردند. انتقادهايي 
كه در دو ماه گذش��ته ص��ورت گرفت در 
نهايت ج��واب داد و چين، هن��د، ايران، 
پاكس��تان و روس��يه اين بار هم��ه با هم 
مذاك��رات درب��اره وضعي��ت امنيتي در 
افغانس��تان را در مسكو آغاز كردند. نكته 
جالب در اين نشست اين بود كه با وجود 
حضور س��ربازان ناتو در افغانس��تان اما 
هيچ نماينده اي از يك كش��ور عضو ناتو 
در اين نشس��ت حضور نداشت و البته كه 
امريكايي ها بزرگ ترين غايبان مذاكرات 
صلح بودند. روسيه از 1989 تاكنون نقش 

بسيار كمرنگي در افغانس��تان ايفا كرده 
است و دليل آن نيز خاطره خونيني است 
كه مجاهدان افغان از حضور اين كشور در 
وطن ش��ان دارند. با اين همه از يك سال 
پيش روسيه بر حجم فعاليت هاي خود در 
افغانستان افزوده است. كرملين نشين ها 
مي گوين��د نگران گس��ترش بي ثباتي از 
داخل افغانس��تان به س��اير كش��ورهاي 
منطقه هس��تند كه مي تواند امنيت ملي 
روس��يه را نيز تحت الش��عاع خ��ود قرار 
دهد. درحالي كه 15 سال از زمان حمله 
امريكايي ه��ا به افغانس��تان مي گذرد اما 
اوضاع امنيتي در اين كش��ور هر روز سير 
نزولي تري را طي مي كند و تنها در س��ال 
2016 مي��الدي دولت افغانس��تان 15 
درصد از اراضي اين كش��ور را به طالبان 
واگ��ذار ك��رد. در حال حاضر بر اس��اس 
آمار گفته مي ش��ود كه طالبان بيشترين 
سرزمين ها را در افغانستان از سال 2001 
تاكنون به تصاحب خود درآورده اس��ت. 
روس��يه به افغانس��تان به عن��وان حياط 
پش��تي خود نگاه مي كند و مي گويد كه 
اين كش��ور در حال حاضر با معضل هاي 
بي ش��ماري از مس��اله حضور گروه هاي 
متفاوت تندرو تا قاچاق وسيع مواد مخدر 
رنج مي برد و تمامي اين مس��ائل در حال 
اثرگذاري بر امنيت روسيه و كشورهايي 
هس��تند كه به نوعي در اين سال ها تحت 
حمايت مس��كو بوده اند. از س��وي ديگر 
داعش نيز از س��ال 2015 در افغانستان 
اعالم موجوديت كرده است و هر روز هم 
بر حجم اعضاي اين گروه تروريس��تي در 
افغانستان افزوده مي ش��ود. درحالي كه 
امريكايي ها و اروپايي ها به ش��دت نگران 
نقشي هستند كه روس��يه در افغانستان 
ايفا مي كند اما ش��واهد امر حاكي از اين 
اس��ت كه داليل نگراني روسيه منطقي 
است. با اين همه منتقدان حضور روسيه 
در افغانستان مي گويند كه كرملين تنها 
به دنبال اثبات نفوذ خود در افغانس��تان 
است و مي خواهد به منتقدان بين المللي 
خود بگويد مراقب تحركاتي است كه در 
مرزهايش رخ مي دهد. درحالي كه ثبات 

و امنيت منطقه اي و نگراني از فعاليت هاي 
روبه گس��ترش داعش در افغانس��تان در 
ميان تمام ش��ركت كنندگان در نشست 
روز گذشته افغانستان در مسكو ثابت بود 
اما به نظر نمي رس��د كه با توجه به فاصله 
رويكردي كه هركدام از اين كش��ورها به 
بحران دارن��د، بتوان به نتيج��ه چندان 
خوش بين بود. با اين همه به نظر مي رسد 
همان طور كه داعش در سوريه بازيگران 
متفاوت منطق��ه اي و فرامنطقه اي را در 
نهايت با هم متحد كرد در افغانستان نيز 
مبارزه با داعش بتواند مركز ثقلي باش��د 
كه كشورهاي همسايه افغانستان را با هم 
همراه سازد. هرچند كه افغان ها به روسيه 
به دليل سابقه تاريخي فعاليت هايش در 
اين كشور خوش بين نيستند اما برخي از 
دولتمردان افغان اعتقاد دارند كه روسيه 
مي تواند طالبان را پش��ت مي��ز مذاكره 
بازگرداند. از س��وي ديگر رابطه روس��يه 
با چين نيز مثبت است و به نظر مي رسد 
كه كرملين با توجه به تحوالت منطقه اي 
بتوان��د پاكس��تان را نيز تا ح��دودي از 
فعاليت هاي مخربش در افغانس��تان كه 
مانع صلح اس��ت، بازدارد. درش��رايطي 
كه تاكنون س��خني از دع��وت طالبان به 
نشست مس��كو به ميان نيامده است اما 
سخنگوي اين گروه مي گويد كه مخالفتي 
با حضور در اين نشست ها در مسكو ندارد. 
ضبيح اهلل مجاهد اخيرا در اين باره گفته 
بود: اگر س��وژه اين نشس��ت ها برقراري 
صلح در افغانستان باش��د، نمايندگان ما 
نيز مي  توانند در اين نشست ها در مسكو 

شركت كنند. 
طالبان بارها و بارها در 15 س��ال گذشته 
تاكيد كرده اس��ت كه تنه��ا راه برقراري 
صلح با اي��ن گروه زماني اس��ت كه تمام 
نيروهاي خارج��ي از اين كش��ور خارج 
شوند. روسيه پس از قدرت گرفتن داعش 
در افغانس��تان بارها اع��الم كرده كه بايد 
از طالبان به عنوان اب��زاري براي مبارزه 
ب��ا داعش اس��تفاده كرد. اس��تراتژي اي 
كه چندان مدنظر امريكا در افغانس��تان 
نيس��ت و فرمانده نيروهاي امريكايي در 

افغانس��تان اخيرا در يكي از كميته هاي 
سنا هش��دار داده بود كه اگر تماس هاي 
روس��يه با طالبان به اينجا ختم ش��د كه 
طالبان از جانب روس ها احساس حمايت 
كند، وضعيت براي امريكايي ها و ناتو در 
افغانستان سخت و خطرناك خواهد شد. 
همزمان برخي از تحليلگ��ران هم ميان 
دخالت هاي روسيه در مساله افغانستان و 
حضور پررنگ اين كشور در پرونده سوريه 
ارتباط هاي��ي مي بينند و اعتقاد دارند كه 
مس��كو در حال افزودن بر نقش خود در 
كشورهايي است كه امريكا اخيرا در آنها 
به نوعي غايب ش��ده است اما بسيار بعيد 
به نظر مي رس��د كه روسيه در افغانستان 
نيز همان ميزان دخالت و س��رمايه اي را 
هزينه كند كه در سه سال اخير در سوريه 

كرده است. 

كردها در مسكو
درحالي كه مس��كو روز گذش��ته ميزبان 
نشس��ت چندجانبه درباره افغانس��تان 
بود همزم��ان برخي رس��انه هاي كردي 
از برگ��زاري كنفرانس��ي در مس��كو ب��ا 
عن��وان كنفرانس ملي ك��ردي نام بردند 
كه در آن نماين��دگان ك��ردي از ايران، 
تركيه، ع��راق و س��وريه حض��ور دارند. 
هرچن��د منابع خب��ري مي گوين��د نام 
اين كنفرانس رس��ما اعالم نش��ده است 
ام��ا گفته مي ش��ود ك��ه دعوتنامه هايي 
از س��وي برگزار كنندگان ب��راي احزاب 
سياس��ي در تركيه، ايران، عراق و سوريه 
فرس��تاده شده اس��ت. مس��اله كردي با 
توجه به اختالف هايي ك��ه داخل تركيه 
ميان دولت مركزي و جريان هاي كردي 
وج��ود دارد و همچنين مخالفت آنكارا با 
فعاليت هاي كردها در مرز سوريه با تركيه 
و حساس تر شدن مساله كردي در عراق 
به يكي از دغدغه هاي اصلي مس��كو بدل 
شده است. ماه گذش��ته ميالدي بود كه 
س��رگئي الوروف با نمايندگاني از اتحاد 
دموكراتيك كردس��تان در سوريه ديدار 
كرد. اين دي��دار پس از آن صورت گرفت 
ك��ه تركيه مان��ع از حض��ور جريان هاي 

كردي در مذاكرات آس��تانه ش��ده بود. 
الوروف در آن نشس��ت كرده��ا را ب��ه 
شكل مس��تقل در جريان دستاوردهاي 
نشست آستانه پيرامون سوريه قرار داد. 
درحالي كه دونالد ترامپ، رييس جمهور 
تازه نفس امريكا هنوز سياست هاي خود 
در قبال س��وريه را اعالم نكرده است اما 
روسيه با كردها ارتباط هاي جدي گرفته 
است و اين در حالي اس��ت كه كردها به 
ش��كل س��نتي با حضور امريكا در كنار 
خود به نسبت روس��يه راحت تر بوده اند. 
ماه گذش��ته ميالدي بخش هايي از متن 
قانون اساسي مدنظر روسيه براي سوريه 
افشا شد و در آن مس��كو براي كردها در 
شمال سوريه نوعي خودمختاري لحاظ 
ك��رده بود. مس��اله اي ك��ه در تناقض با 
سياست هاي پيش��ين روسيه در سوريه 
بوده است. روس��يه در حال تالش براي 
حل كردن مساله كردي به گونه اي است 
كه رضايت تركيه را هم جلب كند. برخي 
منابع خبري مي گويند كنفرانس��ي كه 
پيرامون مس��اله كردي در روسيه برگزار 

مي ش��ود، نش��ان مي دهد كه روسيه 
مي خواهد جريان ك��ردي در اين 
كش��ورها را ب��ه عن��وان جرياني 
مس��تقل بپذي��رد و با آنه��ا وارد 
رايزني هايي هرچند محدود شود 

سياستي كه مي تواند 
مخالفت گسترده 
ي  لت ه��ا و د
مركزي در اين 
كشورها را به 
دنبال داشته 

باشد. 
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