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بحران سوریه و تنش در 
روابط مسکو- واشینگتن

تحلیل



مقدمه
بر خاف آنچه روس��یه در ماه مارس 2۰16 
مبنی بر خ��روج نیروهایش از س��وریه اعام 
کرده بود، حضور نیروهای نظامی در سوریه 
گسترده تر شده اس��ت. نیروی هوایی روسیه 
پرش��مارتر،  جنگنده-بمب افکن های��ی  ب��ا 
مش��غول عملیات علیه مخالفان اس��د اس��ت. 
حت��ی واحدهای وی��ژه زمینی روس��یه هم به 
تعداد بیشتری در درگیری های نظامی زمینی 

مش��غول نبرد هس��تند. قدرت آتش هوایی روس��یه در کن��ار نیروی 
پرشمار زمینی، پیروزی های بسیاری به ارمغان آورده است. محاصره 
حلب دوباره برقرار ش��ده و پاکس��ازی بخش شرقی آن، هدف نبرد 
گسترده ای است که نیروهای هوادار اسد آغاز کرده اند. به جز جبهه 
حلب، مخالفان در غوطه ش��رقی و غربی دمش��ق، نفس های آخر را 
می کش��ند. بعد از س��قوط داریا و معظمیه، دیرخبیه هم سقوط کرده 
و خان الش��یخ و نواحی اطراف آن در انتظار تسلیم هستند. در غوطه 
شرقی، شکست های پیاپی مخالفان در تل کردی، محمدیه و ریحان، 
آش��کار کرده که آنان زیر فش��ار بمباران هوای��ی، حمات زمینی و 

ش�دت گرفتن عملیات هوایی روس�یه در س�وریه و به ویژه همکاری با نیروهای دولتی برای تصرف بخش 
ش�رقی حلب، در کنار شکس�ت  طرح آتش بس مورد توافق مس�کو- واش�ینگتن، که هر یک از دو طرف، 
دیگری را مس�ئول  آن می دانس�ت، روابط روس�یه و ایاالت متحده را به صورت بی سابقه ای تیره کرده است. 
دو کش�ور، به روش�نی در اظهارات دیپلماتیک، یکدیگر را مورد تهدید مس�تقیم نظامی قرار دادند؛ کاهش 
سطح هماهنگی های سیاسی در خصوص سوریه، استقرار تسلیحات حساس در نقاط جغرافیایی تنش زا، اعمال 
تحریم، لغو توافقات امنیتی که در گذشته میان طرفین برقرار بود و تقابل در شورای امنیت، رویارویی متقابل 
آمریکا و روسیه را نشان می داد. البته آمریکا در اعمال فشار به روسیه با همراهی فرانسه و بریتانیا نیز همراه 
بود. این هماوردی سیاس�ی، در ش�رایطی که جنگ در س�وریه، بر روی زمین ادامه دارد و افق روشنی برای 
خاتمه آن دیده نمی ش�ود و در ش�رایطی که به جز آمریکا و روسیه؛ طرف های دیگری هم برای حفظ منافع 
خود در س�وریه کوش�ش می کنند، مواجه با بن بستی شده اس�ت که تا زمان تغییر مقام ریاست جمهوری در 
آمریکا، گشایش�ی در خصوص آن قابل تصور نیس�ت. اوباما و تیم همراهش، اقدام حاد نظامی در خصوص 
سوریه صورت نخواهند داد؛ توجه آنان به آزادی موصل است تا اوباما با دستاورد قابل قبولی علیه داعش، از 
کاخ سفید خداحافظی کند. اما این مسئله که رئیس جمهوری بعدی، تا چه میزان از فشار نظامی غیرمستقیم بر 
روسیه در سوریه، بهره خواهد جست تا به راه حل سیاسی با مسکو دست یابد، چنان موجب وحشت همگان 
شده که ترس از »جنگ سرد دوم« یا »جنگ سرد جدید«1  با واهمه از جنگ جهانی سوم آمیخته گردد.

اشاره:

دکتر امین پرتو*

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
1. Cold War II, New Cold War, Second Cold War, Cold War 2.0  
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محاصره ای که موجب کمبود مهمات ش��ده، چاره ای جز تس��لیم یا 
نبرد تا پای مرگ ندارند. ضدحمات مخالفان هم در همه جبهه ها یا 
با شکست مواجه شده یا دس��تاوردهای اندکی داشته است: عملیات 
»غ��زوه عاش��ورا« در محور الذقی��ه ظرف یک روز بعد از پیش��روی 
اولیه با شکس��ت مواجه ش��د. عملیات »فشدوا الوثاق« در محور درعا 
هم به س��رعت شکس��ت خورد. در ش��مال حما، عملیات »فی سبیل 
اهلل نمض��ی« پس از درگی��ری خونبار پدیدآمده میان احرار الش��ام و 
جنداالقص��ی )که احرار اکنون آن را جنداالفعی می نامد و مجبور به 
ادغام با فتح الش��ام- جبهه نصرت سابق- شده است( شکست خورد 
و بس��یاری از روس��تاها توس��ط نیروهای دولتی بازپس گرفته شدند. 
کوش��ش های دیگر در مح��ور قنیطره و حمص ه��م بی حاصل بوده 
اس��ت. این وضعیت یعنی خطر شکست نظامی مخالفان، هنگامی که 
با اراده اس��د و حامیان��ش برای در قدرت مان��دن او همراه گردیده، 
موجبات نگرانی شدید آمریکا را فراهم کرده است. آمریکا خواستار 
توقف عملیات نظامی روسیه در حلب شرقی و اعمال فشار مسکو بر 
اس��د برای پذیرش آغاز روند انتقالی و گذار سیاسی در سوریه شده 
است. ظاهراً روسیه هم تأکید دارد که مسئله سوریه به صورت نظامی 
حل نمی شود )دس��ت کم اظهارات پوتین، وزیر خارجه الوروف و 
چورکین نماینده مسکو در سازمان ملل متحد این طور نشان می دهد( 
اما جدیت روس��یه در انجام عملیات نظامی در سوریه، کوشش برای 
به تسلیم کش��اندن شرق حلب، تهدید در خصوص واکنش تند به هر 
اقدام علیه نیروهای خود در سوریه، نحوه گزینش اهداف در عملیات 
نظامی و خودداری از اعمال فش��ار بر اسد، تردیدی باقی نمی گذارد 
که روس��یه در جس��تجوی پیروزی نظامی در این کش��ور است. البته 
آنچه در تلقی روس��یه و شخص پوتین، »پیروزی« محسوب می شود، 
ممکن اس��ت برابر با ابقای بش��ار اس��د نبوده و نس��بت به این گزینه، 

نرمش بیشتری داشته باشد.

روسیه و عملیات حلب
مخالفان اس��د در بخش ش��رقی حلب، در محاصره هستند. عاوه بر 
هفت هزار مخالف مسلح، که احتماالً فتح الشام )جبهه نصرت سابق( 
در میان آنها دست باال را دارد،25۰ هزار غیرنظامی هم در این بخش 
از شهر زندگی می کنند. محاصره شدگان، چه نظامی و چه غیرنظامی، 
دسترسی به غذا و دارو ندارند. همان محاصره ای که در زبدانی، مضایا 
و داریا حاکم بود، بر حلب شرقی هم تحمیل شده؛ با این تفاوت که 

جمعیت غیرنظامی ش��هر، بسیار پرشمارتر و 
ابعاد ناگوار انس��انی این محاصره گسترده تر 
می نماید. تأمین آب بخش شرقی نیز به سبب 
نابودی سیستم تصفیه متوقف شده است. اما 
آنچه تلفات بیش��تری ایجاد می کند، بمباران 
س��نگین هوایی و کارب��رد مهمات هوابردی 
توس��ط هواگردهای روس و س��وری است. 
به نظ��ر می آید روش رزم ب��رای فتح حلب 
شرقی همان اس��ت که در داریا به کار برده 
شد؛ به سبب دشواری در پیشروی در شهری 
پرتراک��م مانند حلب، مدافعان ش��هر باید با 
بمباران هوای��ی و از طریق محاصره )کمبود 
غذا و مهم��ات و دارو( از پا درآیند. حاصل 
عملیات، شهری س��وخته اما پاکسازی شده 
اس��ت. جابه جایی غیرنظامیان ه��م در روند 
ای��ن عملیات قطع��ی خواهد ب��ود. جمعیت 
غیرنظامی حلب ش��رقی، محل سربازگیری 
مخالفان اس��ت و ادام��ه حضورش��ان، تنها 
دردس��ر خراب��کاری و مخالف��ت مس��لحانه 
مجدد را ایجاد می کند. آمریکا و هم فکران 
آن )بریتانی��ا، فرانس��ه، س��عودی و ترکی��ه( 
نسبت به تکرار یک گروزنی یا سربرنیتسای 
دیگ��ر در حلب هش��دار داده اند. کوش��ش 
برای برق��رای آتش بس با حمله مش��کوک 
به کاروان کمک های ملل متحد در ش��مال 
حلب شکس��ت خ��ورد. آمریکا، روس��یه را 
به حمله متهم کرد و هم��کاری دیپلماتیک 
با روسیه بر سر س��وریه را به تعلیق درآورد. 
آمریکا ادعا می کند کوشش برای فتح حلب 
ش��رقی در ش��رایطی که مخالفان دس��ت به 
مقاومت می زنند با کش��تار وسیع غیرنظامیان 
روبه رو خواهد ش��د. البته از زمان شکس��ت 
آتش بس )21 س��پتامبر( تا کنون که کمتر از 
یک ماه گذشته، 18۰۰ غیرنظامی در بمباران 
حلب شرقی کشته و مجروح شده اند. روسیه 
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به کاربرد بمباران فرشی، تنبیه غیرنظامیان به 
س��بب همراهی با مخالفان مس��لح و ارعاب 
ب��ا بمباران متهم ش��ده اس��ت. از نظر اس��د، 
پاکس��ازی حلب ش��رقی، گام��ی مهم برای 
یکسره کردن کار مخالفان محسوب می شود. 
آمریکا اما –آن گونه که کری وزیر خارجه 
تأکی��د کرد- به این باور دارد که با س��قوط 
حلب ش��رقی، دیگ��ر به هی��چ رو نمی توان 
مخالف��ان را به پذیرش گفتگو با اس��د برای 
پذی��رش روند گذار سیاس��ی قانع کرد. البته 
چون آمریکا، پیروزی نظامی اس��د و ابقای 
وی را قابل قبول نمی داند و از س��وی دیگر 
س��قوط ناگهانی او را موجب آشفته ترشدن 
وضعی��ت در س��وریه می داند، ب��ه تکاپوی 
ممانعت از س��قوط حلب ش��رقی و برقراری 

آتش بس افتاده است. 

پاسخ آمریکا و ضدحمله روسیه
آمریکا در کام، تهدیدات تندی علیه بشار 
اس��د اعام کرد و از کارب��رد نیروی نظامی 
علیه سوریه سخن گفت. اینکه با موشک های 
کروز، پایگاه های نیروی هوایی سوریه نابود 
شود تا بمباران ش��هرها متوقف شود؛ برخی 
زیرس��اخت های نظامی س��وریه هدف قرار 
گی��رد تا فش��ار نظامی، اس��د را ب��ه پذیرش 
آتش بس و ش��روع ترتیبات گذار سیاس��ی، 
وادار کن��د یا اینکه دس��ت کم، منطقه پرواز 
ممنوع بر فراز حلب ی��ا نواحی دیگر اعمال 
گ��ردد، از جمله بخش��ی از ای��ن تهدیدات 
لفظی بود. پاسخ روسیه البته تند بود؛ روسیه 
از اس��تقرار موش��ک های ضدهوایی جدید 
اس-3۰۰ در الذقیه سخن گفت؛ بر دفاع از 
خود در برابر هرگون��ه تهدید از جانب همه 
از جمله آمریکا تأکید کرد و اعام نمود که 
ترکی��ب اس-3۰۰ و اس-۴۰۰، حت��ی برای 

جنگنده های رادارگریز اف-22 آمریکایی هم بسیار مرگ بار است. 
آمریکا هم در مقابل از توانایی خود در شکس��ت دادن این دو سیستم 
یاد کرد. تهدید دیگر آمریکا، مسلح ساختن مخالفان اسد به تسلیحات 
بیشتر و مرگبارتر از جمله حجم بیشتری از موشک های ضدتانک تاو 
و راکت های دوربرد گراد و البته موشک های دستی ضدهوایی بود. 
پاسخ روس��یه هم مبتنی بر تهدید بود؛ مسکو اعام کرد هر کشوری 
که جان نیروهای روس��یه در س��وریه را به خطر اندازد، مسئول بوده 
و تاوانش را به س��ختی خواهد پرداخت. کربی، س��خنگوی وزارت 
خارجه آمریکا آشکارا از حمله گروه های تروریستی به منافع روسیه 
و ش��هرهای این کشور سخن گفت و اینکه اجساد سربازان روس در 
کیس��ه به وطن برخواهد گشت؛ پاسخ روسیه اما تأکید بر باقی ماندن 
در س��وریه برای طوالنی مدت ب��ود؛ پوتین قانون اس��تقرار نامحدود 
نیروی هوایی روسیه از نظر زمانی در پایگاه هوایی حمیمیم در الذقیه 
را امضا کرد و توافق با س��وریه برای استفاده روسیه از پایگاه دریایی 
طرطوس به مدت ۴۹ س��ال اعام گردید. قدرت نمایی بیش��تر روسیه 
با رس��یدن ناو هواپیمابر کوزنتس��وف و نبردناو »پتر کبیر« بیشتر شد. 
آمری��کا در مقابل، روس��یه را به تحریم تهدید ک��رد و از باقی ماندن 
گزینه نظامی مد نظرش س��خن گفت. تحریمی که با مخالفت آلمان 
مواجه شده است. در حال حاضرحساب های بانکی شبکه راشاتودی 
مصادره ش��ده اس��ت اما جدیتی در آمریکا برای اعمال تحریم های 
کمرشکن و جدی علیه روس��یه دیده نمی شود. تنها سخن از تحریم 
اقتصادی علیه روس��یه اس��ت و بس. آمری��کا و متحدانش، کماکان 
بیشتر لفاظی می کنند تا عمل؛ حتی بریتانیا اعام کرد که به خلبانانش 
دس��تور داده اگ��ر از جانب جنگنده های روس��یه م��ورد تهدید واقع 
شدند، حق س��اقط کردن آنها را خواهند داش��ت. اما روسیه به جای 
تهدیده��ای لفظی، اقدامات عملی صورت داد؛ روس��یه توافق نامه با 
آمری��کا برای کاهش ذخایر پلوتونیوم ب��ا خلوص باال1 را که قابلیت 
اس��تفاده تس��لیحاتی دارد، لغو کرد. بر اس��اس این توافق که توسط 
الوروف و هیاری کلینتون امضا ش��ده بود، دو طرف موافقت کرده 
بودن��د 3۴ تن از ذخایر پلوتونیوم خود را )که می توان به وس��یله آن 
17هزار س��اح هسته ای ساخت( با س��وزاندن در رآکتورهای اتمی 
از بین ببرند. به عاوه روس��یه اقدام به استقرار موشک های بالستیک 
اس��کندر در منطقه کالینینگراد کرده است. چون برد این موشک ها 
بیش��تر از 5۰۰ کیلومتر است و اگر مجهز به کاهک هسته ای باشند، 

1. 2000  Plutonium Management and Disposition Agreement.
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معاه��ده بین المللی 1۹87 در مورد کنترل تس��لیحات هس��ته ای با برد 
متوسط1 را نقض می کنند.

سرس��ختی و مقاومت روس��یه، احس��اس خطر ج��دی در میان 
همگان پدید آورده اس��ت. جوزف دانفورد، رئیس س��تاد مشترک 
ارتش آمریکا در نشس��ت با کمیته خدمات مس��لح س��نا هشدار داد 
که »اج��رای طرح منطقه پرواز ممنوع در س��وریه، مس��تلزم جنگ 
با روس��یه« خواهد بود و به جن��گ جهانی س��وم می انجامد. نعمان 
کورتولموش معاون نخس��ت وزیر ترکیه نی��ز از خطر جنگ جهانی 
س��وم میان آمریکا و روسیه در صورت ش��دت گرفتن جنگ نیابتی 
در س��وریه س��خن گفت. اش��تاین مایر، ویزر خارج��ه آلمان، زمان 
کنون��ی را خطرناک تر از دوران جنگ س��رد دانس��ته و تأکید کرد 
هی��چ گاه خط��ر وقوع جن��گ و رویاروی��ی نظامی میان روس��یه و 
آمری��کا به ان��دازه امروز جدی نبوده اس��ت. چورکی��ن هم روابط 
کنون��ی مس��کو- واش��ینگتن را در بدترین وضعیت در چهل س��ال 
گذشته دانسته اس��ت. اقدامات روسیه، هرچند اغلب نمایشی دانسته 
می ش��ود، اما آش��کارا پیام هایی را به آمریکا منتقل می کند: ارتش 
روس��یه اقدام به برگزاری مانور نظامی در سطح کشور کرد که طی 
آن جابه جایی ۴۰ میلیون ش��هروند ب��ه منظور آمادگی برای جنگی 
فراگیر و حمات اتمی تمرین شد. به عاوه دولت روسیه با اصاح 
یک��ی از قوانین، اجازه افزایش ش��مار نیروهای ذخیره ارتش از راه 
فراخواندن س��ربازان ذخیره و نظامیان بازنشس��ته را صادر کرد. البته 
آمریکا هم بر درجه آمادگی خود برای جنگ اتمی افزوده اس��ت؛ 
گفته ش��ده است که آمریکا سامانه هشدار دفکون2 را که پنج درجه 
هش��دار دارد در مرحله س��وم یا نارنجی قرار داده است. اتفاقی که 
از زمان حمات 11 س��پتامبر روی نداده بود. البته این ادعا مبتنی بر 
گمانه زنی اس��ت زیرا اطاعات وضعیت دفکون علنی نمی ش��ود. با 
این حال باید گفت وضعیتی غیرعادی و غیردوس��تانه میان مس��کو- 
واش��ینگتن حاکم اس��ت. روسیه از پشتیبانی از اس��د دست نخواهد 
کش��ید؛ اگرچ��ه هدف روس��یه از جن��گ در س��وریه از آن چنان 
انعطافی برخوردار اس��ت که بتواند از اس��د دس��ت بکشد، مشروط 
ب��ر آنکه وضعیت��ی آبرومندانه برای پوتین در افکار داخلی روس��یه 
مبنی بر اینکه وی در س��وریه، شکس��ت نخورده یا آنکه پیروز شده 
1. The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF Treaty) or 
Treaty Between the United States of America and the Union of So-
viet Socialist Republics on the Elimination of Their Intermediate-
Range and Shorter-Range Missiles, 1987.
2. The defense readiness condition (DEFCON).

است، ایجاد شود؛ پایگاه های نظامی روسیه 
در س��وریه حفظ ش��وند؛ تلفات و صدمات 
نظامی محدود بمانند؛ حضور نظامی روسیه 
با پذی��رش بین الملل��ی همراه ش��ود و البته 
هدفی که روس��یه از حضورش در س��وریه 
اعام کرده، یعنی مبارزه با تروریسم، حتی 
به ص��ورت ظاه��ری محقق ش��ود؛ نابودی 
داعش تس��ریع گردد و مخالفان میانه رو از 
فتح الش��ام و گروه های تروریس��تی مش��ابه 
جدا ش��وند. آنگاه گون��ه ای از روند گذار 
سیاس��ی را ش��اید بتوان به روس��یه قبوالند. 
با ای��ن حال، تردیدی نمی توان داش��ت که 
اقدامات کنونی روس��یه، به هیچ رو تمایلی 
ب��ه پذیرش آغاز روند گذار در س��وریه را 

نشان نمی دهد.
آنچه آمریکا به دنبال آن اس��ت، دست 
ک��م تا زمانی که اوبام��ا در چند ماه آتی در 
کاخ س��فید خواهد بود و تا زمانی که برنده 
انتخابات آتی، سیاس��ت جدی��دش را آغاز 
کند، خ��ودداری از اق��دام نظامی مس��تقیم 
علیه اسد در س��وریه است. حتی بعید به نظر 
می رس��د که حجم و کیفیت انتقال س��اح 
ب��ه مخالفان اس��د در این م��دت دچار تغییر 
فاحشی شود. به رغم همه شایعات منتشرشده 
مبنی ب��ر انتقال قریب الوق��وع حجم عظیمی 
از موش��ک های ضدتانک یا موش��ک های 
ضدهوای��ی کمتر پیش��رفته )مانند س��ام-7( 
یا آغ��از عملیات ج��دی مخالفان در حلب، 
درع��ا یا قنیط��ره، تحرک نظام��ی جدی از 
جانب آنان مش��اهده نمی ش��ود. آمریکا تنها 
به نظاره نشس��ته اس��ت؛ شکس��ت سهمگین 
مخالفان اس��د در حاش��یه دمشق، بدون هیچ 
تحرکی از جانب آمریکا همراه بوده اس��ت. 
جبهه درعا، س��ویدا و قنیطره ساکت بوده و 
حرکتی هم در بادیه س��وریه برای ضربه زدن 
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به اس��د و کاستن از فش��ار بر غوطه و قلمون 
ص��ورت نگرفته اس��ت. ای��ن وضعیت این 
فرضیه را تقویت می کند که آمریکا به دنبال 
بوسنی شدن س��وریه است. به این شیوه، نوار 
غربی سوریه در کنترل اسد، نوار شمالی در 
کنترل کردها و مناطق عمدتاً سنی در کنترل 
مخالفان خواهد بود؛ سوریه فرو نمی پاشد اما 
دیگر از اقت��دار یکپارچه مرکزی هم خبری 
نخواهد ب��ود. چنی��ن طرحی، ش��اید بتواند 
روس��یه را به دست کش��یدن از اس��د راضی 
کند؛ البت��ه اگر پوتین امتیازاتی در خصوص 
اوکراین ی��ا تحریم هایش مطالبه نکند. اوباما 
اکنون تنها به عملیات در موصل توجه دارد. 
به عاوه این گمان هم وجود دارد که اسد، 
ه��ر چن��د پیروزمندانه به پیش م��ی رود، اما 
احتمال اینک��ه بتواند پیروزی قاطع نظامی بر 
مخالفان به دس��ت آورد، زیاد نیست. هدف 
استراتژیک  آمریکا، همچنان تخلیه ظرفیت 
کشورهای درگیر در سوریه خواهد بود. اما 
این طرح ها، به خصوص تشکیل یک »بوسنی 
خاورمیانه ای« به سبب وجود بازیگران دیگر 
در بحران سوریه، با مشکات بسیاری مواجه 

خواهد شد.

س�ایر بازیگران در میان تنش مس�کو- 
واشینگتن

دش��واری آمری��کا و روس��یه ب��رای توافق 
در خص��وص س��وریه، با وج��ود بازیگران 
دیگر بس��یار زیاد است. آش��کار است که 
ایران، کناررفتن اس��د یا تقسیم بندی سوریه 
همچون بوس��نی را نخواهد پذیرفت. ایران 
خود را آماده س��اخته اس��ت ت��ا حتی اگر 
روس��یه همراهی اش نکند، ب��ه مقاومت در 
س��وریه ادامه دهد. شکی نیست که آمریکا 
باقی مان��دن ای��ران در س��وریه را نخواه��د 

پذیرف��ت؛ نه فقط مخالفان، که رژیم صهیونیس��تی و س��عودی هم 
پذیرای چنی��ن امتیازی برای ایران نیس��تند. ترکیه در چند ماه اخیر 
کوش��یده تا تعامل س��ازنده ای با روس��یه در پیش بگیرد. س��کوت 
عملی روس��یه در قبال عملیات »درع الفرات« توس��ط ارتش ترکیه 
و ارت��ش آزاد س��وریه علیه داع��ش و ی.پ.گ )کردها( در کنار 
برخی مواض��ع ترکیه، گواه این تعامل س��ازنده اس��ت. ترکیه فتح 
الش��ام را گروهی تروریس��تی خوان��ده؛ از مخالفان خواس��ته برای 
جلوگیری از آس��یب دیدن بیش��تر غیرنظامیان بخش شرقی حلب را 
ت��رک کنند و بر حفظ تمامیت ارضی س��وریه تأکید کرده اس��ت. 
با این ح��ال، ترکیه همچنان ب��ر قدرت ماندن اس��د را غیرممکن و 
تنه��ا، مایه تداوم جن��گ داخلی می داند. به ع��اوه، به نظر می آید 
انتقال س��اح از ترکیه برای مخالفان اسد همچنان ادامه دارد. برای 
سعودی هم چیزی به جز سقوط اس��د و ریشه کن کردن نفوذ ایران 
در س��وریه قابل قبول نیس��ت. البته اگر توافقی کان میان آمریکا- 
روسیه در خصوص سوریه ش��کل بگیرد، سعودی نخواهد توانست 
ممانعت��ی از اجرای آن ایجاد کند. وضع ترکیه البته بغرنج تر خواهد 
بود: ترکیه خواستار بازگش��ت کردها به سرزمین های تحت کنترل 
خود و تخلیه مناطق عرب نش��ینی اس��ت که با بی��رون راندن داعش 
تص��رف کرده اند. ترکیه برای ممانع��ت از اتصال عفرین و کوبانی 
به س��وی شهر الباب پیش می رود و طرحی برای جداکردن قامیشلو 
و کوبان��ی، از طری��ق حمله به »ت��ل ابیض« هم دارد. کردها نش��ان 
داده اند که حرف ش��نوی چندانی هم از آمریکا ندارند و برای بسط 
تس��لط ارضی خود، حاضر به همکاری صمیمانه با اس��د و روس��یه 
هم هس��تند. آنان منبج را تخلیه نکرده و به ش��رق فرات عقب نشینی 
نکرده اند. پس از سقوط دابق )شهر آخرالزمانی محبوب داعش( و 
پیش��روی ارتش آزاد و نیروهای ترکیه به سوی جنوب، کردها هم 
تصرف مناطق تحت س��یطره داعش در غرب »تل رفعت« را شدت 
بخشیدند. هنوز مشخص نیست که آیا جنگ مجدد کردها و ارتش 
آزاد در راه خواه��د ب��ود یا خیر، به خصوص که ب��ه کردها مهلت 

داده اند تل رفعت را تخلیه کنند.
وضعیت اس��رائیل هم در اوج تنش در روابط روس��یه و آمریکا 
مغش��وش اس��ت. حضور بیشتر روسیه در س��وریه نگرانی این رژیم 
را بیشتر کرده اس��ت؛ تعمیق روابط روسیه و ایران به ضرر اسرائیل 
خواهد بود. پیش تر روس��یه قطعنامه تروریستی خواندن حزب اهلل را 
وتو کرد. روسیه تس��لیحات جدیدی برای ارتش اسد ارسال کرده 

ل
حلی

ت
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که ممکن اس��ت بخشی از آن به دست حزب اهلل برسد؛ سامانه دفاع 
هوایی پانتس��یر به تعداد زیاد به س��وریه منتقل شده البته با این امتیاز 
که س��وریه بعداً تس��ویه مالی آن را انجام دهد. ممکن است روسیه 
س��رانجام اس-3۰۰ را هم )همان  طور که به ای��ران تحویل داد( به 
س��وریه هم تحویل دهد. اس��تقرار پایگاه ه��ای راداری- مخابراتی 
روسیه در س��وریه، ممکن اس��ت با انتقال اطاعات نظامی اسرائیل 
به س��وریه، ایران و حزب اهلل همراه ش��ود. به ع��اوه خطر درگیری 
تصادفی میان اس��رائیل و روس��یه هم بیش��تر ش��ده اس��ت. اسرائیل 
خواس��تار هماهنگی جدیدی با روسیه در خصوص عملیات نظامی 
در س��وریه ش��ده اس��ت. نیویورک تایمز به طعنه نوش��ته است که 
اس��رائیل دریافته، با کم توجهی آمریکا به خاورمیانه، روسیه کانتر 
جدید منطقه اس��ت. برخی مواضع اخیر مصر در خصوص روس��یه 
)رأی مثبت به قطعنامه پیش��نهادی روسیه در ش��ورای امنیت، تنش 
در رابطه قاهره-ریاض و قطع کمک نفتی عربس��تان به مصر، مانور 
مش��ترک با روس��یه و حتی احتمال احداث پایگاه نظامی روسیه در 
مص��ر( حاکی از درک السیس��ی از این وضعی��ت جدید خاورمیانه 
اس��ت که آمریکا از منطقه کنار کشیده اما روسیه قصد ایفای نقشی 

فعال و طوالنی مدت دارد.

نتیجه گیری
پرس��ش اصلی برای ایاالت متحده در س��وریه، این نیست که باید 
چ��ه هدف��ی را دنبال کند بلکه این اس��ت که آی��ا ابزارهایش برای 
وادارس��اختن روس��یه و ایران برای دست کش��یدن از حمایت اسد 
کارآی��ی دارد؟ آمریکا به دنبال س��رنگونی س��ریع اس��د نیس��ت؛ 
یکپارچه شدن قدرت در سوریه با سقوط ناگهانی اسد، بسیار دشوار 
خواه��د بود و تنها یک عراق یا افغانس��تان جدی��د بر جای خواهد 
گذاش��ت. تاکنون تبعات ناامنی در س��وریه )آوارگان و تروریسم( 
برای آمریکا ناچیز بوده اس��ت. اما بر س��ر کارماندن اسد هم گزینه 
غیرقابل قبولی اس��ت. بحران سوریه، فرصتی برای تضعیف دشمنان 
آمریکا بوده و با اخراج ایران و حزب اهلل از سوریه دستاوردی بزرگ 
برای آمریکا حاصل خواهد ش��د. آمریکا در سوریه کناررفتن اسد 
در یک فرآیند انتقالی، خروج نیروهای خارجی از سوریه، تضمین 
حق��وق و امنی��ت اقلیت ها، بازگش��ت آوارگان و ط��رد گروه های 
تروریس��تی را دنبال می کند. البته آمریکا برای چنین دس��تاوردی، 
هزین��ه نخواهد کرد بلک��ه تمایل دارد دوس��تان خاورمیانه ای خود 

برای ح��ل مس��ئله، از طریقی ک��ه آمریکا 
مناسب می بیند، فعالیت بیشتری کنند. برای 
تغییر رفتار روس��یه و ایران در س��وریه هم، 
آمری��کا فراروی خود مش��کات عمده ای 
می بیند. تحریم مجدد ایران، از نظر کس��ب 
همراهی بین المللی دش��وار خواهد بود و به 
عاوه، ممکن اس��ت دس��تاوردهای برجام 
را یکس��ره بر باد دهد. در مورد روسیه، هر 
اقدام��ی با احتیاط و دوراندیش��ی بیش��تری 
همراه اس��ت. آمریکا از بدل ساختن سوریه 
ب��ه افغانس��تانی جدید برای روس��یه احتراز 
دارد. لفاظ��ی مک��رر در مورد پ��ان ب یا 
مجهزک��ردن مخالفان به »اس��تینگر« پوچ و 
توخالی از آب درآمده است. امکان اعمال 
تحری��م جدی تر علیه روس��یه هم به س��بب 
مخالفت ه��ا در میان کش��ورهای اروپایی، 
همراهی نک��ردن اقتصاده��ای بزرگی مانند 
چی��ن و هند و تردی��د در خصوص زمان و 
شدت تأثیر آن، مورد بحث و مجادله است. 
منتقدان سیاس��ت آمریکا در س��وریه تأکید 
می کنند گرفتن امتیاز سیاسی از روسیه، جز 
با قراردادن مسکو در تنگنایی نظامی مقدور 
نخواهد بود؛ مذاکره با پوتین، که می کوشد 
انتقام فروپاش��ی شوروی و تحقیر روسیه در 
یک دهه پ��س از آن را با عرض اندام های 
این چنینی بگیرد، حاصلی نخواهد داش��ت. 
در مجموع باید گفت دس��ت کم تا ماه های 
ابتدایی س��ال آینده می��ادی، همچنان که 
روس��یه به عملیات نظامی و حمایت از اسد 
ادامه می ده��د، آمریکا تصمی��م قاطعی در 

خصوص سوریه اتخاذ نخواهد کرد.




