
در آس��تانه اولين س��فر بنيامين نتانياهو نخس��ت وزير 
توس��عه طلب و ضد صلح رژيم صهيونيس��تي به امريكا، 
مايكل فلين مش��اور امنيت ملي دونال��د ترامپ به علت 
افشاي رسوايي ناشي از ساخت و پاخت با روسيه از مقام 
خود استعفا داد و با توجه به گرايش ضد ايراني فلين اين 
تصور در محافل رسانه اي و تحليلي شكل گرفت كه سفر 
نتانياهو موفقيت آميز نخواهد بود اما اظهاراتي كه دونالد 
ترامپ در مصاحبه مطبوعاتي مشترك با نتانياهو بر زبان 
راند، همه از جمله خود نتانياهو را غافلگير كرد. وي حرفي 
زد كه در واقع حرف دل راس��تگرايان صهيونيس��تي به 
رهبري نتانياهو است. به تعبير عبد الباري عطوان، نويسنده 
سرش��ناس اردني نتانياهو بيش��تر از آنچه مي خواست، 
از ميزبان امريكايي اش گرفت. او تأيي��د ترامپ را درباره 
مرگ راه حل تش��كيل دو كشور مس��تقل ]فلسطيني و 
صهيونيستي[ گرفت. همچنين، چراغ سبز امريكا را درباره 
تشديد شهرك سازي در اراضي اش��غالي به دست آورد. 
افزون بر آن، امريكا وعده داد كه طرف فلسطيني را براي به 
رسميت شناختن اسرائيل به عنوان »كشوري يهودي« 
تحت فش��ار قرار دهد كه به معناي مح��روم كردن يك 
ميليون و 500 هزار فلسطيني اراضي اشغالي سال 1948 
از حقوق ش��هروندي، برابري و تأكيدي بر نژادپرس��تانه 
بودن اسرائيل اس��ت. ترامپ با حمايت كامل از سياست 
شهرك سازي اسرائيل و شعله ور كردن آتش دو دستگي 
طايفه اي و ن��ژادي در منطقه خاورميانه ]غرب آس��يا[ و 
نگاه بر اين منطقه از منظر اس��رائيل، سراسر اين منطقه 
را روي آتشفشاني از تندروي، خش��ونت و تروريسم قرار 
داد. با مرگ و دفن حل و فصل مبتني بر تشكيل دو كشور 
مستقل، تشكيالت خودگردان تمام شد و ترامپ آن را به 
تشكيالت »رابطان روستاها« ]مزدوران رژيم صهيونيستي 
در روستاهاي فلسطيني كه در دهه 80 قرن گذشته فعال 
بودند[ و بلكه س��ياه تر از آن تبديل كرد. نقش تشكيالت 
خودگردان محدود شده است به ايجاد هماهنگي امنيتي 
براي حمايت از اشغالگران و شهرك نش��ين ها. از اين رو، 
تعجب نمي كنيم كه تعيين كردن مجدد اين وظيفه براي 
آن هدف اصلي سفر مايك پومپئو، رئيس سازمان اطالعات 
مركزي امريكا )سيا( به رام اهلل و ديدارش با محمود عباس 

و تعيين كردن وظايف جديد او باشد. 
همچنين در جريان مصاحبه مطبوعاتي مشترك با ترامپ، 
نتانياهو از اين فرصت اس��تثنايي استفاده و شروط قبلي 

خود را تكرار كرد و گفت در هر گفت وگويي به تعبير وي، 
صلح نخست آنكه فلسطيني ها بايد اسرائيل را به رسميت 
بشناسند و به خواس��ت خود براي نابودي اسرائيل پايان 
دهند. دوم آنكه در هر توافق صلحي، اسرائيل بايد همچنان 
برقراري و كنترل امنيت را در كل منطقه غرب رود اردن 
در اختيار داشته باشد. با قيد اين شروط ديگر موضوعي 
براي مذاكره باقي نمي ماند زيرا پذيرش شرط اولي به اين 
مفهوم است كه فلسطيني ها هم از حق بازگشت آوارگان 
به اراضي اشغالي سال 1948 موسوم به اسرائيل صرفنظر 
مي كنند و ه��م اينكه مجوز اخراج بي��ش از يك ميليون 
و 700هزار فلسطيني س��اكن اين اراضي را به اين رژيم 
مي دهند و پذيرش شرط دوم نيز به اين مفهوم است كه 
فلسطيني ها حاكميت و اشغال دائمي رژيم صهيونيستي 
را بر اراضي اشغالي سال 1967 مي پذيرند و در عين حال 
اقدامات شهرك س��ازي اين رژيم را در اين مناطق تأييد 
مي كنند و هيچ مخالفتي با استمرار شهرك سازي ها در اين 
مناطق نخواهند داشت. نكته قابل توجه ديگر در اين زمينه 
اين است كه نتانياهو هرچند در ظاهر در اقدامي فريبكارانه 
گفت كه اين رژيم قصدي براي ورود به جنگ سوريه ندارد 
اما مجوز الحاق دائمي اراضي اشغالي جوالن به فلسطين 
اشغالي را نيز از ترامپ گرفت و در كل نتانياهو ترامپ را به 

اعطاي امتيازي وادار كرد كه برخالف قطعنامه هاي سازمان 
ملل و مذاكرات صلح طي نزديك به سه دهه گذشته مبني 
بر خروج رژيم صهيونيستي از اراضي اشغالي سال 1967 از 
جمله كرانه باختري و نوار غزه در فلسطين و اراضي اشغالي 
جوالن در سوريه بوده است. رويكردي كه نتانياهو، ترامپ 
را به اتخاذ آن وادار كرده، برخالف مواضع اعالمي امريكا 
مبني بر اجراي طرح تشكيل دو دولت در فلسطين است 
كه تاكنون هردو حزب دموكرات و جمهوريخواه خود را 
به اجراي آن متعهد مي دانستند. درست پنج روز پيش از 
آنكه دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور امريكا سوگند 
ياد كند، امريكا از جمله 70 كشوري بود كه اين موضوع را 
در كنفرانس صلح پاريس تصويب كردند. يك ماه پيش از 
آن، نماينده امريكا در سازمان ملل با تصويب طرحي كه 
شهرك سازي اسرائيل را مورد انتقاد قرار مي دهد موافقت 
كرد بدون اينكه امريكا از حق وتوي خود اس��تفاده كند. 
جان كري وزير امور خارجه س��ابق امري��كا در كنفرانس 
اسرائيل و امريكا در ماه دسامبر شهرك سازي اسرائيل را 
مانعي در برابر پيشبرد روند صلح خواند. در دوره رياست 
جمهوري ترامپ، چنين ديدگاهي ناكارآمد به نظر مي رسد 
و واشنگتن با رژيم نتانياهو و هوادارانش در جناح راست كه 

از شهرك سازي حمايت مي كنند متحد شده است. 

البته طرح راستگرايان اسرائيلي مبني بر طرح يك دولت با 
دو ملت در بطن خود چالش ها و خطرات بالقوه زيادي را با 
خود به همراه دارد كه از هم اكنون نگراني حاميان اسرائيل 
در غرب و حتي چپ گرايان را در داخل برانگيخته است. 
به باور آنها اين اقدام باعث ش��عله ور ش��دن درگيري ها و 
افزايش انزواي بين المللي او خواهد شد به ويژه آنكه بيشتر 
كشورهاي دنيا كشور فلسطين را به رسميت شناخته اند. 
اس��رائيل همچنين با مخالفت جدي از سوي طرف هاي 
متعدد از جمله اتحاديه اروپا روبه رو خواهد شد كه نتانياهو 
در قانع كردن مهم ترين كش��ورهاي آن نسبت به منطق 
خود در سياست شهرك سازي يا دست برداشتن از راه حل 
ايجاد دو كشور ناموفق بوده است. اما مسئله اي كه احتماالً 
اسرائيل را به طور جدي نگران خواهد كرد، همان موضوعي 
است كه بس��ياري در داخل و خارج از اس��رائيل مطرح 
مي كنند مبني بر اينكه لغو راه حل دو كشور، اسرائيل را در 
مقابله با چالشي بزرگ در چگونگي تعامل با فلسطيني ها 
در محدوده يك كشور يكپارچه قرار مي دهد و پديده اي با 
عنوان بمب جمعيتي ايجاد خواهد شد و آن زماني است كه 
فلسطيني ها اكثريت را تشكيل دهند و نظام اسرائيل يك 
نظام اقليت يهودي مانند نظام آپارتايد سابق در آفريقاي 
جنوبي يا زيمبابوه - رودزياي سابق- شود و در آن زمان 
اسرائيل با انزواي واقعي مواجه خواهد شد. خيلي ها داخل 
و خارج اسرائيل گفتند كه تل آويو بايد انتخاب كند كه يا 
دمكرات باش��د يا يك نظام آپارتايد واقعي، به بيان ديگر 
يا مس��اوات كامل با فلس��طيني ها را در يك كشور واحد 
بپذيرد يا به عنوان يك نيروي اش��غالگر و نژادپرس��ت بر 
آنان حكومت كند. صاحبان اين نظر معتقدند كه اسرائيل 
در هر دو حالت ضرر خواهد كرد. با اين حال اوضاع زماني 
خطرناك تر مي شود كه راس��تگرايان صهيونيستي براي 
رفع اين نگراني ها نيز طرحي داشته باشند و آن اينكه اقدام 
به كوچاندن همه فلسطيني ها چه از اراضي اشغالي سال 
1948 و چه از اراضي س��ال 1967 به سمت اردن داشته 
باشند و از اين طريق به تغييرات مرزي دست بزنند. برخي 
ش��اخص ها حاكي از اين است كه س��اخت و پاخت هاي 
اوليه ميان راس��تگرايان صهيونيستي، بازهاي سعودي و 
محافظه كاران انگليسي صورت گرفته و پروژه ترامپيسم در 
اين مسير به كار گرفته شده است و اين بدين مفهوم است 
كه برخي از كشورهاي عربي و در رأس آن عربستان نيز در 

قرباني كردن فلسطين همراه و همگام شده اند. 

دولت جديد امريكا به 
دكتر سيد رضا ميرطاهر

      دورنما
رياست دونالد ترامپ از 
زمان روي كار آمدن در 
اول بهمن )20 ژانويه 2017( جنجال آفريني هاي زيادي 
را موجب شده اس��ت. اين جنجال ها ناشي از دو مسئله 
است. در وهله نخس��ت ناش��ي از صدور فرامين اجرايي 
ترامپ كه فقط در 10 روز نخست كاري وي بيش از 18 
فرمان اجرايي را شامل شده و داراي ابعاد مختلف داخلي، 
منطق��ه اي و بين المللي اس��ت و واكنش ه��اي مخالف 
گسترده اي را برانگيخته است. اما در بعد ديگري نيز دولت 
ترامپ با چالش ها و معضالت بزرگي مواجه ش��ده است. 
يكي از موارد مهم آن بركناري سالي ييتس كفيل وزارت 
دادگس��تري امريكا در پي صدور بيانيه اي از جانب وي 
مبني بر غيرقانوني بودن فرمان اجرايي ممنوعيت ورود 
شهروندان هفت كشور مسلمان به اين كشور بود. در عين 
حال گزارش هاي زيادي درباره ب��روز اختالفات در تيم 
اجرايي ترامپ و اعضاي كابينه وي وجود دارد. با اين حال 
جديد ترين تحول در اين زمينه موجب شوك بزرگي در 
امريكا شده است. روز سه ش��نبه 26 بهمن مايكل فلين 
مش��اور امنيت ملي امريكا در اقدامي دور از انتظار صرفاً 
پس از گذشت 24 روز از سمت خود استعفا كرد. فلين بعد 
از پذيرش گمراه كردن مقامات ارشد كاخ سفيد، از جمله 
مايك پنس، معاون رئيس جمهوري امري��كا، از يكي از 
مهم ترين و كليدي ترين سمت هاي امنيتي در دولت اين 
كشور كناره گيري كرد. اين تصميم پس از آن اتخاذ شد 
كه دستگاه هاي اطالعاتي امريكا از محتواي تماس تلفني 
فلين با سرگئي كيسلياك سفير روسيه در امريكا در دوران 
انتقال دولت به دونالد ترامپ مطلع شدند. اين تماس در 

همان روزي صورت گرفت كه باراك اوباما رئيس جمهور 
وقت امريكا در واكنش به مسئله تهاجم سايبري روسيه و 
مداخله اين كشور در فرايند انتخابات سال 2016 امريكا 
كه از سوي اف بي آي و س��يا مورد تأييد گرفته، مسكو را 
مورد تحريم هاي بيش��تر قرار داد و دس��تور اخراج 35 
ديپلمات اين كش��ور را از امريكا صادر كرد. در آن هنگام 
فلين در تماس با س��فير روس��يه در واش��نگتن، به وي 
اطمينان داده بود كه تحريم هاي وضع شده عليه مسكو در 
دوران رياس��ت جمهوري اوباما، در دولت بعدي امريكا 
برچيده خواهد شد. چنين گفته و در واقع تعهدي از سوي 
عالي ترين مقام امنيت ملي امري��كا، آن هم در ارتباط با 
روس��يه، اقدامي مغاير با قوانين ف��درال و مصداق نقض 
امنيت ملي امريكا عنوان شده است. در عين حال، وزارت 
دادگستري امريكا چند هفته پيش نيز هشدار داده بود كه 
ممكن است فلين از سوي روس ها براي همكاري، تحت 
فشار قرار گرفته باشد. بدين ترتيب اكنون پس از كمتر از 
يك ماه، دونالد ترامپ، رئيس جمهوري امريكا، اصلي ترين 
دس��تيار امنيتي خ��ود را در ارتباط با پرونده اي ش��به 
جاسوس��ي و همكاري هاي پش��ت پرده با ي��ك دولت 
غير دوس��ت، از دس��ت داده اس��ت. اين رويداد، آسيب 
سنگيني چه از حيث حيثيتي و چه از نظر امنيتي به دولت 
ترامپ وارد مي كند. ترام��پ از مدت ها پيش به اتهاماتي 
مانند همسويي با روسيه متهم شده بود. حتي هيالري 
كلينتون، نامزد دموكرات ها در مبارزات انتخابات رياست 
جمهوري 2016، در يكي از مناظره هاي انتخاباتي با اشاره 
به ترامپ اظهار داش��ته بود كه مس��كو خواس��تار يك 
رئيس جمهور در امريكاست كه عروسك خيمه شب بازي 
روس��يه باش��د. همچنين ترامپ در جريان رقابت هاي 

انتخاباتي امريكا، عالوه بر تحسين »پوتين« به عنوان يك 
رهبر قدرتمند در برابر اوباما، مواضع دوس��تانه در برابر 
روسيه را حتي به مسائل بين المللي كشاند و تعامل همراه 
با كاهش تنش بين واشنگتن و مسكو را سودمند خواند. 
در واقع برخي از اظهارات ترامپ در مبارزات انتخاباتي وي 
مبني بر اينكه ممكن اس��ت ادعاي مالكيت روس��يه بر 
شبه جزيره كريمه را به رسميت بشناسد، وعده وي براي 
پايان دادن به سياست مداخله جويي و حمايت از رويكرد 
روسيه در قبال جنگ سوريه، براي مسكو خوشايند بود. 
ضمن اينكه روس ها آشكارا از پيروزي ترامپ در انتخابات 
رياس��ت جمهوري نوامبر 2016 ابراز خرسندي كردند. 
رئيس جمهور كنوني امريكا از ماه ها پيش از ورود به كاخ 
س��فيد وعده داده بود كه اختالفات عميق ميان امريكا و 
روسيه را ترميم خواهد كرد. ترامپ تا قبل از پيروزي، در 
جريان مبارزات انتخاباتي همواره بر كاهش تنش با روسيه 
و همكاري دوجانبه براي حل مسائل منطقه اي و جهاني 
تأكيد مي كرد. در واق��ع يكي از دس��تور كارهاي اصلي 
ترامپ، ترميم روابط امريكا و روس��يه است كه طي چند 
سال اخير به خصوص بعد از بحران اوكراين دچار تنش ها 
و اختالفات متعدد شده است. وجود اين مسائل و شواهد 
در كن��ار اثب��ات رابطه پنهاني فلين با س��فير روس��يه، 
رئيس جمهور امريكا را بار ديگر اما اين بار به صورت جدي 
در مظان اتهام سنگين همكاري با يك دولت غيردوست 
قرار خواهد داد. به ويژه اينكه مايكل فلين طرفدار صلح با 
روسيه است. در عين حال استعفاي فلين نشان مي دهد 
كه جريان ضد روس��ي در بين هيئت حاكم��ه امريكا يا 
ساختار مستقر Stablishment  به قدري قوي و با نفوذ 
است كه مي تواند باالترين مقام امنيتي دولت جديد امريكا 

را كمتر از يك ماه بعد از تش��كيل دولت، به زير بكش��د. 
همين جريان قدرتمند نيز پيش از اين ترامپ را واداشت 
تا در برابر الحاق كريمه به روس��يه موضع��ي متفاوت از 
گذشته اتخاذ كند. در دوران رقابت هاي انتخابات رياست 
جمهوري امريكا، ترامپ تلويحاً، اين الحاق را پذيرفته بود. 
اما بعد از ورود به كاخ س��فيد، او اعالم ك��رد تا زماني كه 
روس ها در كريمه باقي بمانند، تحريم هاي وضع شده عليه 
روس��يه در دولت اوباما ادامه خواهد ياف��ت. روس ها در 
جديد ترين موضع گيري خود اعالم كردند كه روس��يه 
هيچ گاه قصد ن��دارد تا درب��اره تماميت ارض��ي خود با 
طرف هاي خارجي مذاكره كند. با توجه به وضعيت كنوني 
ترامپ، ناچار خواهد بود بر اي اثبات ميهن پرستي خود به 
تحريم هاي روسيه ادامه دهد. طبيعتاً استمرار تحريم هاي 
امريكا و اروپا عليه روس��يه، امكان هرگونه آشتي ميان 
مس��كو و واش��نگتن را بيش از پيش كاهش خواهد داد. 
همچنين اس��تمرار س��ردرگمي و ابهام در رويكردهاي 
سياست خارجي و سياست امنيتي دولت كنوني امريكا در 
پي كناره گيري مش��اور امنيت ملي اين كشور، از ديگر 
تبعات اين رس��وايي خواهد بود. در عين حال استعفاي 
فلين، بر صحنه سياس��ت داخلي امريكا نيز تأثير زيادي 
خواهد گذاشت. به نظر نمي رسد رقباي سياسي ترامپ در 
هر دو ح��زب دموكرات و جمهوريخواهان قصد داش��ته 
باش��ند از موضوع جنجالي حمالت س��ايبري روسيه به 
امريكا صرف نظر كنند. در حال حاضر تحقيقات دو حزبي 
توسط كنگره امريكا در جريان است. شايد ادامه تحقيقات، 
پاي مقامات ديگري از دولت ترامپ را به ميان بكشد و آنان 
را نيز همچون فلين، وادار به اس��تعفا نمايد. با اين حال 
برخي مقامات فعلي و سابق امريكا كه خواستند نامشان 
فاش نشود در گفت و گو با نيويورك تايمز اعالم كردند كه 
هيچ مدركي دال بر همكاري س��تاد انتخاباتي ترامپ با 
روس ها براي هك كردن يا تالش ه��اي ديگر به منظور 
تأثيرگذاري روي انتخابات رياست جمهوري امريكا پيدا 
نكرده اند. در اين ميان اگر در ادامه اين تحقيقات، از دونالد 
ترامپ نيز نامي برده شود، چه بسا رئيس جمهور امريكا در 
مس��يري قرار گيرد كه نهايت آن، استيضاح خواهد بود. 
نبايد فراموش كرد كه رسوايي واترگيت كه به استعفاي 
ريچارد نيكس��ون، رئيس جمهور وقت امريكا انجاميد، با 
افشاي اقدامات پنهاني بعضي از دستياران كاخ سفيد آغاز 
شد. اينكه افش��اي مذاكرات غيرقانوني فلين با روس ها، 
امريكا را با واترگيت ديگري مواجه خواهد ساخت، به گذر 
زمان و رو ش��دن ابعاد جديد اين ماجراي پرسروصدا در 
آينده نياز دارد. در عين حال شاهد آن هستيم كه دونالد 
ترامپ از رابرت هاروارد، فرمانده سابق نيروهاي امريكايي 
در عراق و افغانستان خواسته اس��ت مشاور امنيت ملي 
جديد امريكا شود. ترامپ تالش دارد به سرعت رسوايي به 
وجود آمده بر سر ارتباط مايكل فلن، مشاور امنيت ملي 
مستعفي امريكا با روس ها را رفع كند. با اين حال افشاي 
ماجراي فلي��ن تأثير غير قابل انكار خ��ود را بر روند هاي 
اطالعاتي دولت امريكا نهاده است. نظام اطالعاتي امريكا 
سازمان هاي عمده اي را در بر مي گيرد كه آژانس امنيت 
ملي، س��ازمان اطالعات مركزي)س��ي( و پليس فدرال 
امريكا)اف بي آي(، از مهم ترين آنها محس��وب مي شوند. 
اكنون نظام اطالعاتي امريكا به دليل نگراني از درز يافتن 
اطالعات مهم، برخ��ي اطالعات س��ري و محرمانه را از 
رئيس جمهور اين كش��ور مخفي نگه مي دارد. افس��ران 
اطالعاتي امريكا در برخي موارد به رئيس  جمهور شيوه هاي 
اطالعاتي براي گردآوري داده ها را ارائه نمي دهند. بدين 
ترتيب مي توان خودداري از ارائ��ه اطالعات به ترامپ را 
مؤيد بي اعتمادي بين قوه مجريه و دستگاه هاي اطالعاتي 

امريكا دانست. 

ريل گذاري تنش ترامپ با روسيه
رئيس جمهور قادر به مقابله با جريان ضد كرملين در هيئت حاكمه امريكا نيست
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ديپلمات هاي روس اين روزها يكي از پرمشغله ترين دوران 
دكتر سيد نعمت اهلل عبدالرحيم زاده

      رويكرد
كاري خود را مي گذرانند كه جدا از موضوعات سنگيني 
مثل دست و پنجه نرم كردن با رقباي غربي بر سر تحريم ها 
يا مشكالت اوكراين، دست كم سه پرونده مهم منطقه اي را هم به دست گرفته اند. اولين پرونده جنگ 
سوريه است كه نخستين نشست مربوط به آن در روزهاي دوشنبه و سه شنبه، 22 و 23 ژانويه و در شهر 
آستانه، پايتخت قزاقستان، برگزار شد و حاال هم سومين دور آن در همين شهر در حال برگزاري است. 
ديپلمات هاي روس به همراه همتايان ايراني و تركيه اي خود يكي از بانيان اصلي اين سلسله نشست ها 
هستند كه سعي مي كنند مسائل و مشكالت پرونده را به همراه ديگر همتايان و ميزبان نشست، يك به 
يك حل و فصل كنند. پرونده افغانستان و جنگ طوالني مدت طالبان با دولت اين كشور پرونده ديگري 
است كه ديپلمات هاي روس در اين روزها به طور جدي به دست گرفته اند. نشست نخست اين پرونده در 
ماه دسامبر گذشته و به صورت س��ه جانبه برگزار شد كه جدا از روس��يه به عنوان ميزبان، نمايندگان 
كشورهاي چين و پاكستان نيز در آن شركت داشتند و دومين نشست به صورت شش جانبه و با اضافه 
شدن نمايندگاني از افغانستان، ايران و هند در روز چهارشنبه، 15 فوريه، در مسكو برگزار شد. پرونده سوم 
با اين دو پرونده تفاوت صوري قابل توجهي دارد كه نشست مربوط به آن تحت نام »نشست جهاني كردها« 
در همين روز چهارشنبه برگزار شد. اين سه پرونده نشان مي دهد كه ديپلمات هاي روس برنامه و اهداف 
گسترده اي براي حل و فصل دو بحران سياسي، نظامي و امنيتي در خاورميانه مدنظر دارند كه نتيجه كار 

آنها مي تواند در حد يك بازخواني قابل توجه در اين موضوعات باشد. 
  آستانه به سوي صلح

بي شك هدف از سه نشست آستانه سوق دادن بحران و جنگ سوريه به سمت حل و فصل سياسي اين 
بحران است تا از اين طريق صلحي پايدار بعد از شش سال جنگ خانمانسوز به دست بيايد. هر چند كه 
رسيدن به صلح در شرايط فعلي بسيار سخت به نظر مي رسد اما نشستن دو طرف دولت و مخالفان زير يك 
سقف در نخستين نشست آستانه خود به خود يك دستاورد قابل توجه به حساب آمد. بايد توجه داشت 
كه دو طرف در مذاكرات صلح سه سال قبل مشهور به ژنو 2 تا يك قدمي نشست رو در رو پيش رفتند 
اما هم اختالف ها آنقدر زياد بود و هم توانايي و نفوذ اخضر ابراهيمي، نماينده وقت سازمان ملل در جنگ 
سوريه آنقدر ضعيف بود كه قدم  آخر برداشته نشد و چنين نشستي اتفاق نيفتاد. پس، نشست آستانه در 
گام نخست خود يك موفقيت نمادين اما مهم در پي داشت. نگاهي كوتاه به نشست هاي دوم و سوم آستانه 
نشان مي دهد كه برنامه پيشبرد گام به گام مذاكرات تا اينجاي كار نتيجه بخش بوده است. آتش بسي 
كه در روز 30 دسامبر گذشته بين نيروهاي دولت و متحدانش با مخالفان برقرار شده بود طي نخستين و 
دومين نشست موضوع محوري بحث بود تا مكانيسم هاي مشخص و كاربردي براي رعايت آن تبيين شود 
و همين هم باعث شده كه اين آتش بس به عنوان طوالني ترين آتش  بس، بيش از يك ماه و نيم، موفقيت 
عمده و قابل توجهي طي شش سال از جنگ سوريه باش��د. حاال پيش نويس قانون اساسي سوريه در 
سومين دور از نشست  آستانه در كنار مباحث مربوط به آ تش بس روي ميز گذاشته شده است. نفس بحث 
بر سر پيش نويس قانون اساسي و تبادل نظر دو طرف درگير به عالوه توجه به ديدگاه كشورهاي دخيل در 
موضوع، يك گام قابل توجه به سمت حل سياسي جنگ سوريه است. به اين ترتيب، ديپلمات هاي روس 
توانسته اند در آستانه به همراه همتايان ايراني و تركيه اي خود نه تنها دستاورد برقراري طوالني مدت ترين 

آتش بس را تثبيت كنند بلكه گام جدي اي به سمت موضوع اصلي سياسي مورد مجادله بردارند. 
  حل طوالني ترين جنگ

اگر خشونت  و خسارت هاي جنگ سوريه در رسانه هاي جهاني و البته با توجه به اهداف سياسي تبليغ 
مي شود، بي شك جنگ داخلي افغانستان نه تنها خشونت و خسارتي كمتر از آن نداشته بلكه با بيش از 
يك دهه و نيم، اين جنگ مبدل به غده اي چركين در منطقه شده است. روس ها مدتي است كه توجه 
خاصي به اين موضوع پيدا كرد ه اند به خصوص اينكه ظهور پديده داعش و رد پاي اين گروه در ش��مال 
افغانستان موجب نگراني هاي جدي در مسكو جهت امنيت حوزه آسياي مركزي و جنوب روسيه شده 
بود. ضمير كابلوف، نماينده رئيس جمهور روسيه در افغانستان، سال گذشته بود كه اعالم كرد كشورش 
براي مبارزه با داعش در افغانستان در تماس است. در واقع، مسكو روند رشد داعش در افغانستان را امري 
طبيعي نمي داند و اين نگرش مسكو با توجه به افشاگري هاي حاجي ظاهر قدير، معاون اول مجلس ملي 
افغانستان، تأييد مي شود كه در مورد جابه جايي نيروهاي داعشي توسط هواپيماهاي خارجي و همكاري 
نزديك نيروهاي خارجي با اين گروه و حتي ايجاد امكاناتي در كابل براي فرماندهان اين گروه بود. پير محمد 
مالزهي، كارشنان مسائل افغانستان، با توجه به همين موضوع است كه نگراني  هاي مسكو بابت رشد 
داعش را طبيعي مي داند به خصوص اينكه برخي از فرماندهان موفق داعشي در افغانستان جزو نيروهاي 
چچني يا از شهروندان آسياي مركزي بوده اند. مالزهي از طرف ديگر به خط مشي طالبان اشاره مي كند 
كه خود را يك گروه افغاني مي داند اما داعش خالفت اسالمي خود را تنها محدود به اين كشور ندانسته و 
به طور مشخص كشورهاي آسياي مركزي و جنوب روسيه را جزو اهداف خود برمي شمرد. مجموع اين 
مسائل باعث شده تا والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، توجه خاصي به جنگ طالبان كند و بعد از 
يك حاشيه نشيني طوالني مدت، از يك سال قبل به اين سو نقش فعالي را به عهده گرفته و كابلوف و ديگر 
ديپلمات هاي خود را مأمور كشاندن دولت و طالبان به سمت مذاكره كند. نتيجه اين مأموريت يك نشست 
مقدماتي سه جانبه و يك نشست اصلي شش جانبه بوده است و به نظر مي رسد كه مسكو در اين جهت 
مسيري مشابه آستانه و جنگ سوريه را دنبال مي كند. اين مسير در وهله نخست عبارت از يك غربالگري 
بين جناح هاي تندرو و ميانه روي طالبان است تا دست كم بخشي قابل توجهي از اين گروه با تغيير هويت 

نظامي به سياسي وارد فرايندي از مشاركت سياسي با دولت افغانستان بشود. 
  گفت وگوي كردها

نشست جهاني كردها در ظاهر از سوي سازمان هاي مدني، مطبوعاتي و روشنفكري كرد در سوريه برگزار 
مي شود و ماريا زاخارووا، سخنگوي وزارت خارجه روسيه هم گفته كه از اين نشست خبري ندارد و وزارت 
خارجه روسيه هم در اين نشست مشاركتي نخواهد داشت. با وجود اين، نمي توان برگزاري چنين نشستي 
با اين ابعاد آن هم بر سر يك مسئله حساس منطقه اي بدون حمايت و تحت  نظر دستگاه ديپلماسي روسيه 
دانست و به همين جهت هم برگزاري آن را بايد به عنوان س��ومين پرونده اي در نظر گرفت كه در اين 
دستگاه مورد بررسي قرار بگيرد. به نظر مي رسد كه مسئله اصلي اين نشست بر محور جنگ سوريه و نقش 
نيروهاي كرد در آن باشد كه بايد در كنار آن به وجهي كلي تر هم توجه كرد كه عبارت از نقش كردهاي 
تركيه در منطقه باشد. مسكو به دليل فشار تركيه قبول كرده كه نماينده اي از كردهاي سوريه در آستانه 
نباشد چراكه آنكارا كردهاي سوريه را تابعي از كردهاي كشورش به خصوص حزب كارگران كردستان 
تركيه، پ ك ك، مي داند كه با آن در حال جنگ است. حاال مسكو سعي مي كند با نشست مسكو دست كم 
به صورت حاشيه اي هم كه شده كردهاي سوريه را در محور سياسي بحران حفظ كند تا وجهه سياسي 
آن حفظ شود و به امريكا اجازه ندهد تنها از وجهه نظامي اش و براي اهداف خاص خود بهره برداري بكند. 
عالوه بر اين، برخي از تحليلگران برگزاري اين نشست را در جهت سياست مسكو براي ميانجي گيري بين 
دولت سوريه با كردهاي اين كشور مي دانند سياستي كه سوي سرگئي  الوروف، وزير خارجه روسيه، همين 
يك هفته قبل بر آن تأكيد داشت. در واقع، مسكو با اين نشست فضاي سياسي براي كردهاي سوريه ايجاد 

مي كند تا پايگاه آنها در روسيه حفظ شود و به مشاركت در اين سياست مسكو ترغيب بشوند. 
  مختصات پرونده هاي سه گانه

بررسي اين سه پرونده نشان مي دهد كه مسكو در وهله نخست و به طور عمده كاهش تنش و رسيدن 
دو جنگ داخلي افغانستان و سوريه به مرحله اي از سازش و حتي صلح بين طرف هاي درگير را در نظر 
دارد. به عبارت ديگر، روسيه متوجه شده كه ادامه اين دو جنگ نه تنها تنش را عميق تر مي كند بلكه 
به نحوي منجر به گسترش ابعاد هر دو جنگ شده كه به طور مستقيم و غير مستقيم امنيت و منافع 
ملي اش مورد تهديد قرار گرفته است. از اين رو است كه روس ها متقاعد شده اند تا براي برطرف كردن 
اين تهديد ابتكار عمل را به دست بگيرند. روس ها در صورت موفقيت نه تنها اين تهديد را از امنيت و 
منافع ملي خود برطرف مي كنند بلكه نسبت به گذشته نقش و جايگاهي برجسته به دست مي آورند 
كه مي توانند هم تعامل خود با كشورهاي منطقه و هم نوع رقابت با قدرت هاي بين الملل را بر اتكاي 
اين نقش و جايگاه تعريف كنند. نحوه عمل روس ها در هر سه پرونده يك مشابهت چشمگير دارد كه 
عبارت است از دور نگهداشتن رقباي غربي از اصل روند مذاكرات است چنانكه اين رقبا حضوري در 
نشست مربوط به افغانستان ندارند و در مورد آستانه هم حضور امريكا در حد يك ناظر است. عالوه بر 
اين، ميانجي گري روس ها بين دولت و كردهاي سوريه در اصل به معناي كاستن نفوذ امريكايي ها بر 
كردهاي سوريه است كه نشست كردها در مسكو هم در اين جهت برگزار مي شود. وجه مشابه ديگر 
در مراحل گام به گام مذاكرات است به نحوي كه در هر سه پرونده، گام نخست عبارت از شناسايي و 
به رسميت شناختن مسئله اصلي از سوي طرف ها و در گام هاي بعدي نقش هاي تدريجي است كه هر 
طرف براي پيشبرد مذاكرات به عهده مي گيرد. بنابر اين، روس ها انتظار ندارند كه در هر دور مذاكره 
پيشرفت قابل توجهي ديده بشود بلكه انتظار آنها اين است كه حداقل پيشرفت متكي بر چنان توافق 
و تفاهمي باشد كه بتواند پايه حداقل پيشرفت بعد باش��د و به اين ترتيب، مسيري قابل اعتماد براي 
پيشبرد مذاكرات به وجود بيايد. حاال بايد ديد كه ديپلمات هاي روس  تا چه ميزان توان ادامه اين مسير 
را دارند و تا چه حد آمادگي مقابله با كارش��كني رقباي غربي را دارند كه مترصد اندك فرصت براي 

شكست مسكو در اين پرونده ها هستند.

تجربه مديريت روسيه در سوريه، افغانستان و كرد ها
كرملين در مسير راه حل هاي غير غربي 

بحران هاي منطقه

احمد كاظم زاده 
      رويكرد


