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مقدمه
تحلی��ل دقیق شکس��ت ها و پیروزی های رخ 
داده در جن��گ داخل��ی س��وریه، چن��ان به 
روابط پنهان سیاسی طرف های درگیر در این 
جنگ پیوند خورده اس��ت که بدون شناخت 
آنه��ا به دش��واری می توان به کن��ه و ماهیت 
ای��ن تحوالت پی برد. هم پی��روزی نیروهای 
دولتی در حلب و هم احیای نظامی داعش در 
س��وریه، موجی از نظریات توطئه را موجب 
ش��ده اس��ت که هر یک برای خ��ود، مبتنی 
بر پاره ای از ش��واهد غیرقابل ان��کار، ادعای 
صدق و صحت دارند. در مورد حلب، برخی 
مخالفان بر توطئه مش��ترک آمری��کا، ترکیه 
و جناح هایی از مخالفان اس��د از یک س��و و 
ایران، روس��یه و کردها از سوی دیگر تأکید 
می کنند. در ماه های اخیر، ارس��ال مهم ترین 
ابزار برتری نظامی برای مخالفان اس��د، یعنی 

موش��ک های ضدتانک، تقریبا به صفر رس��یده اس��ت. برآورد تعداد 
موش��ک های ضدتانک شلیک شده از س��وی مخالفان، کاهش بسیار 
شدید آن را نشان می دهد. برای مثال در ماه اوت 2016 وقتی کوشش 
نیروه��ای دولتی برای محاصره در ش��مال حل��ب از طریق حفظ جاده 
کاس��تلو در حال انجام بود، مخالفان 118 موش��ک ضدتانک شلیک 
کردند که آس��یب جدی به نیروی زرهی، خط��وط انتقال ملزومات و 
نیروی انس��انی نیروهای دولت��ی وارد کرد؛ اما این رقم در س��پتامبر و 
اکتبر، به ترتیب به 42 و 38 عدد و در نوامبر به 27 عدد رسید.1 مخالفان 
در ع��وض ب��ه راکت پراکنی بی دقت به س��وی مناطق تح��ت کنترل 
نیروهای دولتی روی آورده بودند که ثمره نظامی چندانی نداشت. در 
این مدت، آنها نه فقط موشک دستی ضدهوایی به دست نیاوردند که 
تنها ساح مؤثرش��ان یعنی موشک ضدتانک هم کمتر به آنها تحویل 
داده می ش��د. بس��یاری از مخالفان، این نکته را گواه آشکاری بر نقشه 
آمری��کا مبنی بر صرف نظر از مخالفان اس��د و رهاکردن آنها در برابر 
روسیه و ایران می دانند. مخالفان، ترکیه را هم به شدت متهم می کنند. 

به  است  توسط شورشیان  ثبت ویدیوهای شلیک و ضبط شده  از روی  را که  مزبور  آمار   .1
تفکیک نوع تسلیحات اینجا بیابید:

https://justpaste.it/SyriaATGM

تحوالت سوریه و اقدامات 
داعش

 سرانجام پس از چهار سال، نبرد حلب با پیروزی نیروهای دولتی سوریه به پایان رسید. مخالفان که در بخش 
ش�رقی ش�هر محاصره ش�ده بودند، چاره ای جز تس�لیم یا نبرد تا پای مرگ نیافتند. کنترل مجدد بر حلب به 
صورت کامل، نه فقط بزرگترین پیروزی برای بشار اسد از آغاز جنگ داخلی، که بزرگترین شکست برای 
مخالفان او هم هس�ت که باید شکس�ت نظامی مزبور را در کنار بی اعتباری سیاسی-نظامی در میان هواداران 
داخلی و خارجی خود و پریش�انی بیش�تر در صفوف شان، بر خود هموار کنند. در این میان، داعش دست به 
عملیات نظامی وسیعی در عراق و سوریه زد؛ این گروه در حالی که از نظر نظامی، به طور غیرمنتظره ای احیا 
شده بود، نه فقط تهاجم ارتش عراق به سوی موصل را با موفقیت دفع کرد، بلکه در سوریه با تصرف مجدد 
ش�هر تدمر که پیش تر از تصرف، آزاد ش�ده بود، بس�یاری از چاه های نفت و گاز و پایگاه های نظامی مملو 
از اسلحه و مهمات ارتش سوریه را به تصرف درآورده و به سوی عمق استان حمص به پیش تاخته است.  

تحلیل

اشاره:

دکتر امین پرتو*

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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تحوالت سوریه و اقدامات داعش

زمانی که عملیات محاصره حلب و پاکس��ازی بخش شرقی آن شروع 
ش��د، ترکیه بخش بزرگی از »ارتش آزاد« را روان��ه نبرد با داعش در 
عملیات »درع الفرات« در ش��مال حلب کرد. عملیاتی که بس��یار کند 
انجام می گیرد و گویی ترکیه، در هماهنگی با روس��یه، با اتاف وقت 
در پیش��روی به سوی الباب و فراتر از آن، نابودی مخالفان در حلب را 
به نظاره نشسته اس��ت. گرچه در ابتدا برخی مشارکت کنندگان )مانند 
فرمانده فرقه سلطان مراد( در »درع الفرات« از این سخن می گفتند که 
جبهه تازه ای علیه اس��د از شمال حلب خواهند گشود تا فشار بر بخش 
ش��رقی کم شود اما آنان نه فقط از این کار س��ر باز زدند، بلکه تعمداً 
از تصرف س��ریع الباب و حرکت به س��وی جنوب خودداری کردند 
تا با نیروهای دولتی رودررو نش��وند. البته ن��ه فقط اتاق عملیات »درع 
الفرات«، بلکه گروه های دیگر مخالف هم پس از شکست در عملیات 
در غرب حلب، از ادامه عملیات جدی علیه نیروهای دولتی خودداری 
کردن��د. احرار الش��ام و مؤتلفانش، تقریباً در س��کوت محض به س��ر 
بردن��د؛ عملیات در محور حما ی��ا اثریا-  خناصر یا جبهه های جنوب و 
جنوب غرب حلب، که می توانست فشار بر حلب را کم کند، پیگیری 
نش��د و مخالفان به راکت باران شهرهای علوی نشین در محاصره )فوعه 
و کفریا( بس��نده کردند. برخی این روند را ناشی از اختافات داخلی 
در احرار الش��ام و نیز میان گروه مزبور با »فتح الش��ام«)النصره س��ابق( 
می دانند. کردها )ی پ گ( هم چه در محله »شیخ مقصود« حلب و چه 
در حومه ش��مالی حلب، در کمک به نیروهای دولتی در عملیات علیه 
بخش ش��رقی نقش مؤثری داشتند. مخالفان مسئله را به توافقات پشت 
پرده میان آمریکا و کردها با روسیه و اسد در خصوص حفظ کردستان 
س��وریه منسوب می کنند. مطلبی که حتی از سوی برخی دیپلمات های 
س��ابق آمریکایی که در تماس با محافل رس��می واشینگتن هستند هم، 

تأیید شده است.1
این ن��گاه توطئه محور، نس��بت به قدرت نمایی مج��دد داعش در 
سوریه هم دیده می ش��ود. ماه ها پس از پاکسازی تدمر، داعش دوباره 
بر تدمر مس��لط ش��ده، قریب به یک هزار نیروی هوادار اسد را کشته، 
انبوهی از تجهیزات نظامی را به غنیمت گرفته و همزمان به سوی شهر 
قریتین پیش تاخته اس��ت. نیروهای اس��د بدون نبرد و مقاومتی جدی، 
تدمر و س��ایر سنگرها را رها کرده و گریخته اند. از 66 عملیات هوایی 
روس��یه و سوریه علیه داعش سخن رفته و اینکه دست کم 300 نیروی 
داعش کش��ته ش��ده اند، اما داعش همچنان به پیش می تازد. علت این 
1. برای مثال، پیتر گالبرایت، دیپلمات سابق آمریکایی با مقاله زیر خطوط کلی این توافق را 

برما ساخت:
Peter Galbraith, How the War Ends in Syria? New York Times, Dec 
6, 2016

شکس��ت فاحش ظاهراً این اس��ت که بخش 
ب��زرگ و کارآمد نیروهای هوادار اس��د در 
حلب و پیرامون آن مستقر و مشغول عملیات 
پاکسازی هستند. داعش هم با انتقال بخشی از 
نیروهایش از عراق به سوریه و نیز آماده سازی 
طوالن��ی در ماه های اخی��ر در حمص و بادیه 
دس��ت به چنین حمله برق آس��ا و موفقی زده 
اس��ت. مخالفان در مقابل ادع��ا کرده اند که 
تمام ماجرای س��قوط تدمر به توطئه مشترک 
روسیه-اس��د و ایران مربوط است: داعش که 
در ماه های اخیر زی��ر ضربات پیاپی از جانب 
ی پ گ )کردهای س��وریه( و ائتاف ارتش 
آزاد-ترکیه متحمل ضعف جدی شده با این 
پیروزی های تبلیغاتی و به دست آوردن حجم 
عظیمی اس��لحه و مهم��ات، احیای مصنوعی 
شده اس��ت. داعش با این احیای توان نظامی، 
پیشروی ائتاف ارتش آزاد-ترکیه در شمال 
حلب ی��ا ی پ گ )کردها( در رقه را خواهد 
گرفت یا دس��ت کم تلفاتی س��نگین بر آنها 

وارد خواهد کرد.

پاک سازی حلب از مخالفان
عاقبت پ��س از چهار س��ال درگی��ری، نبرد 
حل��ب با پی��روزی نیروه��ای دولت��ی خاتمه 
یاف��ت. نبردی که تلفات آن از جوالی 2012 
تا دس��امبر 2016 به بیش��تر از 108 هزار کشته 
رسید که 62 هزار نفر آن غیرنظامیان بودند.2 
نب��رد حل��ب، چرخ��ه ای طوالن��ی از جنگ 
فرسایشی را نش��ان می دهد. مخالفان در ابتدا 
در س��ال های 2012 و 2013 به جز چند نقطه 
مع��دود در حل��ب و پیرام��ون آن، همه نقاط 
شهر و حاش��یه آن را در تسلط داشتند. با این 

2. به نقل از:
The Monthly Statistical Report on victims, 
November 2016 Violations Documentation 
Center in Syria – VDC, at:
http://vdc-sy.net/Website/wp-content/up-
loads/2016/12/November-report-Eng.pdf
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ل
حلی

ت

حال، آنان نتوانس��تند کار را در حلب یکسره 
کنن��د: مقاومت نیروه��ای دولتی، سیاس��ت 
خاص کرده��ا در این نبرد، اختافات درونی 
آنه��ا و البته ناتوانیش��ان از پای��داری در برابر 
ضدحم��ات نیروه��ای دولتی، به شکس��ت 
نهایی آنها در نبرد حلب منتهی ش��د. نخستین 
مرحل��ه از عملیات برای فت��ح حلب در اکتبر 
و دسامبر 2015، تعریض منطقه تحت کنترل 
نیروه��ای دولت��ی در غرب و جن��وب غربی 
حل��ب و نیز در قس��مت ش��رقی ب��ود. به این 
ترتیب، از فش��ار دش��من از غرب )ائتافی از 
ارتش آزاد، جبهه اس��امی و جبهه نصرت یا 
فتح الشام کنونی( و شرق )داعش( به خطوط 
مواصات��ی خودی کاس��ته ش��د. در مرحله 
بع��دی یعنی فوریه 2016، حمات ادامه یافته 
و منتهی به تسلط بر پایگاه هوایی کویرس که 
در اشغال داعش بود، گردید و سپس محاصره 
نبل و الزهرا شکس��ته ش��د. مراحل بعدی این 
عملیات عب��ارت بود از قطع جاده کاس��تلو، 
محاصره حلب از قسمت ش��مال و همکاری 
با ی  پ گ )کرده��ا( در تحکیم محاصره که 
با حمله از طریق محله ش��یخ مقصود، تصرف 
منغ، تل رفعت و ش��یخ عیس��ی توسط کردها 
ک��ه میان نیروهای دولت��ی و باقی مانده ارتش 
آزاد، حائ��ل ایجاد می ک��رد و از ایجاد خطر 
آنان برای محاصره حلب ممانعت کرد. امواج 
حمله مخالفان برای شکس��ت محاصره حلب 
هم همگی شکس��ت خورد یا موفقیتی ناچیز 
داش��ت. یک م��وج حمله در جن��وب غرب 
حلب موجب تسلط شورشیان بر خان  طومان 
و و العیس شد و ممکن بود به سقوط الحاضر 
بیانجامد که پیشروی مخالفان شکست خورد. 
حم��ات دیگر از ش��مال )جاده کاس��تلو( و 
جن��وب غرب��ی و در نهایت غ��رب، همگی 
با شکس��ت مواجه ش��دند. حمل��ه از جنوب 
غربی یک بار توانس��ت به صورت شکننده و 

روی کاغذ محاصره حلب را بش��کند اما با ضدحمله نیروهای دولتی، 
محاصره مجدداً تحکیم ش��د. مخالفان همین طور دست به عملیات در 
جبهه های دیگر )در ش��مال حما، مسیر اثریا- خناصر، شمال حمص و 
حومه الذقیه( ه��م زدند تا از تمرکز نیروهای دولتی در عملیات حلب 
بکاهند اما این اقدامات تأثیری در اراده و تمرکز نیروهای دولتی برای 
فتح حلب نداش��ت. اگر توطئه هایی را که مخالفان ادعای وجود آن را 
می کنند، نادیده بگیریم باید اذعان کرد اراده جدی روس��یه برای فتح 
حلب از دو طریق تضمین سیاس��ی )در ش��ورای امنیت با کاربرد حق 
وتو( و حمایت نظامی )اس��تقرار گسترده پدافند هوایی و اخطار جدی 
در خص��وص دخالت دولت های خارجی( مانع از آن ش��د تا دخالت 
خارجی سرنوش��ت عملیات حلب را تغییر دهد. از این گذش��ته، ایران 
نیز با فراهم آوردن گروه های ش��یعی برای نبرد حلب در محیط شهری 
متراکم، نقش محوری در کس��ب پیروزی در حلب داش��ت. تاکتیک 
نظام��ی به کار برده ش��ده در خصوص حلب، هم��ان تاکتیکی بود که 
پیش تر موفقیت خود را در داریا و معظیمه اثبات کرده بود و در مورد 
غوطه شرقی و حومه شمالی حمص هم اجرا خواهد شد. با محاصره ای 
پای��دار، مخالف��ان نیرو و مهم��ات خود را از دس��ت می دهند و زمانی 
که ضعف آنان به مرحله مناس��ب رس��ید، هجوم نهایی انجام می شود: 
بمباران سنگین هوایی از نوع »بمباران فرشی« که از حیث رعایت نشدن 
حق��وق جنگ مورد انتقاد ق��رار دارد؛ کاربرد متراکم آتش توپخانه و 
حرکت واحدهای پیاده در پناه ادوات زرهی. خودداری مخالفان برای 
تسلیم ش��دن و کس��ب امان برای خروج از بخش ش��رقی )مانند داریا، 
معظمیه و خان الشیح( سبب شد تا بسیاری از آنان تا پای جان بجنگند 
و این زمان عملیات را طوالنی و تلفات بیشتری به نیروهای دولتی وارد 
کرد. جناح هایی از مخالفان خواستار انتقال به حومه شمالی حلب )بین 
جرابل��س و مارع که در اختیار ارتش آزاد اس��ت( ش��ده اند اما دولت 
س��وریه، مخالفت کرده و انتقال آنها به ای��ن منطقه را موجب تقویت 
جبهه مزبور و ش��روع نبردی جدید علیه خ��ود از آن جانب می داند و 
در مقابل پیش��نهاد کرده آنان به غرب و منطقه ادلب منتقل شوند. این 
حرکت هوشمندانه به این سبب است که با ورود آنان به این منطقه که 
فتح الشام در آن دس��ت باال را دارد، موجب تشدید اختافات داخلی 
مخالفان می ش��ود. به خصوص اینکه سقوط حلب و سکوت نسبی فتح 
الشام در مراحل واپس��ین، زمینه برخورد را از هم اکنون فراهم ساخته 
اس��ت. پس از سقوط بخش شرقی حلب، گروه هایی از مردم در ادلب 
و نواحی مجاور آن، علیه گروه های مخالف دس��ت به تظاهرات زدند 

که چرا برای نجات حلب شرقی در چند هفته اخیر منفعل بوده اند.
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وضعیت و اقدامات داعش
حمله ناگهانی داعش به تدمر و تصرف این ش��هر، که با تبلیغات بس��یار 
ن��ه ماه پیش توس��ط نیروهای دولتی از اش��غال داعش آزاد ش��ده بود، 
ش��گفتی آور ش��د. میزان توفیق داعش، بهت آور اس��ت: داعش پس از 
تصرف حویس��یس و میادین گازی و نفت��ی پیرامون آن، تدمر را ظرف 
دو روز تصرف کرد؛ به س��وی غرب یعنی قریتین پیش تاخت و ش��هر 
تیاس و فرودگاه تی 4 را زیر ضربه مس��تقیم و در خطر سقوط قرار داده 
است. حجم غنایم جنگی که داعش به دست آورده، بسیار زیاد است و 
باید انتظار آن را داش��ت که داعش با بهره جستن از این غنایم در برخی 
جبهه ها بیش��تر خودنمایی کن��د. مطابق با داده ه��ای میدانی، داعش در 
درگیری های اخیر تدمر و پیرامون آن، 44 فروند تانک، هفت نفربر بی 
ام پی 1، هفت قبضه توپ 122، 14 وانت مسلح به تیربار 23 و نیز تعداد 
نامشخصی زره پوش شیلیکا )ضدهوایی 23(، راکت انداز گراد، موشک 
ضدتانک و حجم نامش��خصی مهمات سبک و سنگین به دست آورده 
اس��ت. این  رقم به جز تجهیزات نظامی منهدم شده بر اثر عملیات نظامی 
داعش اس��ت. روسیه و سوریه کوشش کرده اند جلوی پیشروی داعش 
به سوی غرب را بگیرند. تسلط داعش بر تدمر یا حتی در ادامه قریتین، 
پیامد اس��تراتژیکی به ضرر اس��د نخواهد داشت. اما اگر این پیشروی به 
صورتی غیرقابل کنترل درآید )مثًا نیروهای داعش به س��وی شمال یا 
غرب رفته و مسیر حمص-حلب یا حمص-دمشق را قطع کنند( خطری 
جدی نیروهای اسد را تهدید خواهد کرد. احتمال چنین خطری اندک 
به نظر می رس��د: نیروی داعش اندک اس��ت )حدود پن��ج هزار نفر( و 
امتداد آنها در چنین جبهه گس��ترده ای، آنان را تضعیف خواهد کرد. به 
عاوه داعش در رقه، الباب، قلمون شرقی و شدادی در نبرد با کردها و 
ترکیه و گروه هایی از مخالفان می جنگد و ناگزیر است نیرو و تسلیحات 

جدید به دست آمده را مصروف دفاع از خود در آن جبهه ها کند.
داعش در قلمروهای دیگر خود هم شاهد نشیب و فراز بوده است. 
در لیبی، عاقبت از پی چند ماه محاصره یک مجتمع ساختمانی در شهر 
س��رت، نیروهای داعش پاکس��ازی ش��دند. در میان افرادی که در این 
مجتمع دستگیر ش��دند، »ترکی بنعلی« قرار دارد؛ مفتی بحرینی جوان و 
نامدار داعش که زعامت ایدئولوژیک و فقهی گروه را بر عهده داشت. 
گرچه داعش دیگر در لیبی صاحب قلمرو نیس��ت، اما تردیدی نیس��ت 
همچنان دارای برخی هس��ته های خفته در این کش��ور است که ممکن 

است دست به عملیات تروریستی بزنند.
در عراق، داعش پس از شکس��ت ابتدایی در حومه موصل، توانسته 
اس��ت با موفقیت حمله نیروهای دولتی را دفع کند و تلفاتی س��نگین بر 

آنان وارد سازد. محاصره بخش غربی موصل 
توسط نیروهای حشدالشعبی، سبب شده است 
که داع��ش راه گریزی از ش��هر نداش��ته و با 
تمام ت��وان به دفاع بپ��ردازد. داعش با کاربرد 
گس��ترده کمین علیه نیروه��ای دولتی عراق و 
اس��تفاده وسیع از خودروهای زرهی انتحاری، 
صدمات س��نگینی ب��ه نیروه��ای دولتی وارد 
کرده اس��ت. دولت عراق تصمیم گرفته برای 
جلوگیری از نش��ر اخب��ار پیروزی های داعش 
در موص��ل، که آن را جن��گ تبلیغاتی معرفی 
می کند، خبررسانی در خصوص عملیات را تا 
مدتی متوقف کند. ب��ا این حال تصاویری که 
داعش منتش��ر کرده، صدها خودروی زرهی 
ارتش عراق را نشان می دهد که منهدم شده یا 
به غنیمت داعش درآمده اند. گفته ش��ده بیش 
از هزار نی��روی دولتی ع��راق در عملیات ماه 
گذشته در موصل کش��ته شده اند، بدون آنکه 
پیشروی چندانی به دست بیاید. ده ها خودروی 
زرهی )به ویژه از دو نوع بی ام پی-1 و  هامر( 
هم منهدم ش��ده یا به دس��ت داع��ش افتاده و 
نیروهای دولتی را متقاضی دریافت تجهیزات 
س��اخته اس��ت. نیروه��ای دولت��ی، کوش��ش 
کرده اند با حمات هوای��ی که نیروی هوایی 
ع��راق و ائتاف ب��ه رهبری آمری��کا صورت 
می دهد داعش را پس برانند؛ اما این حمات، 
تلفات غیرنظامی گسترده ای در برداشته است: 
در موصل دست کم یک صد غیرنظامی و در 
القائم ده ها غیرنظامی بر اثر این حمات هوایی 
کشته ش��دند. به طور کلی به نظر می آید فعًا 
عملیات آزادس��ازی موصل با مش��کل جدی 
نظامی مواجه ش��ده اس��ت. پایداری نیروهای 
داعش به رغم شکس��ت اولیه آنه��ا غیرمنتظره 
ب��وده و اکنون هم با روحیه بیش��تری مقاومت 
می کنن��د. تلف��ات نیروهای دولت��ی و تلفات 
غیرنظام��ی هم قاب��ل توجه اس��ت و محاصره 
موص��ل هم موجب ش��ده تا داع��ش به جای 
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گریز از شهر، تا پای جان در آن مقاومت کند. 
محاصره کامل موصل و فقدان راه خروج، در 

افزایش مقاومت آنها مؤثر بوده است.

سایر تحوالت نظامی و سیاسی در سوریه
در هم��ان ح��ال ک��ه حل��ب و س��پس تدمر، 
مهم ترین خبرهای مربوط به س��وریه هس��تند، 
در س��ایر نقاط ه��م جنگ داخلی، با ش��دت 
کمت��ری ادام��ه دارد. درگیری ه��ا در غ��وط 
ش��رقی، با پیش��روی آرام اما همچن��ان رو به 
جلوی نیروه��ای دولتی ادام��ه دارد. مخالفان 
تنها کوش��ش می کنند سرعت این پیشروی را 
کند و تا حد امکان، تلفات بیشتری بر نیروهای 
اس��د تحمیل کنند. آنان شکستی مشابه حلب 
در برابر خود می بینند. در ش��مال دمشق، شهر 
»التل« تسلیم ش��ده و شورشیان، انتقال خود به 
ادلب را پذیرفتند. برای شهر »کناکر« در استان 
درعا هم طرح مش��ابهی در حال اجرا اس��ت. 
البته عملیات نظامی نیروهای دولتی در درعا با 
مشکل جدیدی مواجه شده است که به همان 
معادالت پش��ت پرده مربوط اس��ت. نیروهای 
دولتی، حاشیه شهر »شیخ مسکین« را پاکسازی 
ک��رده و ن��وار ام��ن پیرامون آن را گس��ترش 
داده ان��د اما ب��ا تهدید اس��رائیل در خصوص 
عملیات در جنوب سوریه مواجه هستند. گفته 
ش��ده است که اس��رائیل با اس��تقرار نیروهای 
حزب اهلل یا نیروهای دیگر وابس��ته به ایران در 
طول خطوط مرزی با جوالن اش��غالی مخالف 
است. ادعا شده س��ه حمله هوایی اسرائیل در 
ماه گذش��ته علیه مناطق مج��اور این منطقه که 
ش��دیدترین آن حمله به پایگاه هوایی نظامی 
»مزه« در جنوب غربی دمش��ق ب��ود، با هدف 
انهدام تجهیزات نظامی مهیاشده برای عملیات 
علیه درعا صورت گرفته اس��ت. گفته می شود 
اس��رائیل در این خصوص هماهنگی های الزم 
ب��ا روس��یه را به عم��ل آورده و روس��یه هم، 

حزب اهلل و ایران را از هرگونه اقدامی که س��بب تحریک اسرائیل شود، 
برحذر داشته است.

در ش��مال حلب، ترکیه همچنان به دفع الوقت مشغول است. گرچه 
ترکی��ه حمله نهای��ی به الباب را اعام کرده ام��ا اقدامی به جز محاصره 
ش��هر از س��ه جهت ص��ورت نداده اس��ت. به ج��ز حم��ات هوایی یا 
توپخانه ای محدود علی��ه مواضع داعش )که تلفات غیرنظامی هم به بار 
آورده(، تهاجم جدی به الباب صورت نگرفته اس��ت. ترکیه اسارت دو 
س��رباز خود در دس��ت داعش، احتیاط در حفظ ج��ان نیروهای خود و 
غیرنظامیان و ادامه داشتن روند تقویت نیروهای خود در سوریه را علت 
ای��ن حرکت کند اعام کرده اس��ت. نیروهای ترکیه در ش��مال الباب، 
در ی��ک مورد، هدف تهاجم هوایی هواگردهای ناش��ناس قرار گرفتند 
که منجر به کشته ش��دن س��ه سرباز ترکیه شد. روس��یه و سوریه، هر دو 
دست داشتن خود در این حمله را رد کردند؛ برخی رسانه ها هم حمله را 
منسوب به یک هواپیمای بدون سرنشین ساخت ایران کردند. ترکیه در 

پاسخ، تعدادی سامانه دفاع هوایی را در این منطقه مستقر کرده است.
کردها )ی پ گ( که عملیات خود از دو جهت شرق و غرب الباب 
را شدت بخشیده بودند، با رس��یدن نیروهای ترکیه به جاده منبج الباب 
حلب، از پیش��روی خودداری کرده اند. آنان به عملیات علیه داعش در 
ش��مال رقه ادامه داده و تعدادی از روس��تاها را اش��غال کرده اند. احمد 
الجربا، یک��ی از س��رکردگان معارضان به اصطاح »میانه روی« اس��د، 
اعام کرده اس��ت در جبهه ش��دادی، به نیروهای ی پ گ در عملیات 
علیه داعش خواهد پیوس��ت. گروه هایی از عش��ایر سنی شرق سوریه و 
غرب عراق، قرار اس��ت به این عملیات بپیوندن��د. این اقدام جربا مورد 
حمله و فحاش��ی مخالفان اسد )ارتش آزاد که با ی پ گ دشمن است( 
ش��ده اس��ت. آمریکا از این اقدام حمایت کرده و برای تقویت عملیات 
علی��ه داعش، اعام کرده اس��ت که 200 نظام��ی آمریکایی دیگر را به 
س��وریه خواهد فرس��تاد. آمریکا به عاوه لغ��و محدودیت های قانونی 
ارس��ال ساح به س��وریه را اعام کرده اس��ت. گرچه مخاطب این لغو 
محدودیت به روش��نی اعام نش��ده، ام��ا به نظر می آی��د مقصود آن نه 
ارتش آزاد یا مخالفان به اصطاح میانه روی اس��د، که ی پ گ اس��ت. 
اقدامی که آشکارا با هدف تقویت کردها در برابر ترکیه و نیز مقاومت 
عربی است که علیه توس��عه طلبی ارضی ی پ گ در مناطق عرب نشین 
در حال تکوین اس��ت. آمریکا به عملیات هوایی علیه داعش در سوریه 
هم ادامه داده اس��ت: ترور سه سرکرده ارشد داعش )که دو نفر از آنان 
در حمات تروریس��تی پاریس دست داش��تند( در حمله هوایی به رقه 
مهم تری��ن مورد بود: دو تن از آنان، صاح غورمات و س��امی جدو، به 
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ابومحم��د العدنانی فرمانده عملیات خارجی داعش که پیش تر در اوایل 
سال جاری در حمله هوایی کشته شد، نزدیک بودند.

تحول دیگر به افش��ای مذاک��رات ایران و ترکیه در مورد س��وریه 
مربوط است. گروه بین المللی بحران1 ادعا کرده است که ایران و ترکیه 
در س��ال های 2013 و 2016 مذاکراتی مخفی بر س��ر پیشنهاد صلح در 
س��وریه داش��تند که به دلیل بدبینی متقابل بی نتیجه مان��د. بر مبنای این 
گزارش سه ماه پس از ریاس��ت جمهوری دکتر روحانی، ایران پیشنهاد 
صلحی را که با مش��ورت سردار قاسم س��لیمانی، فرمانده نیروی قدس 
س��پاه تنظیم ش��ده بود به آنکارا ارائ��ه می دهد. این ط��رح آتش بس و 
متعاقب آن تش��کیل دولت وحدت ملی، اصاح قانون اساسی با هدف 
محدودکردن اختی��ارات رئیس جمهور و برگزاری انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و پارلمانی تحت نظر س��ازمان ملل متحد را در نظر داش��ت. 
طرح مذک��ور موضوع چند ماه رف��ت و آمد دیپلماتی��ک میان محمد 
ج��واد ظریف و احمد داوود اغلو، وزیران خارج��ه ایران و ترکیه، بود 
تا س��رانجام به دلیل اختاف بر سر آینده بشار اسد شکست خورد. دور 
دوم مذاکرات پنهانی ایران و ترکیه پس از کودتای نافرجام در ترکیه و 
پیشرفت نیروهای کرد در شمال سوریه آغاز شد که آشتی میان آنکارا 
و مسکو را در پی داشت. این دور از مذاکرات هم با وجود مباحثات بر 
س��ر نحوه تقسیم قدرت سیاسی در سوریه و انتخاب میان برقراری یک 
نظام ریاس��ت جمهوری یا پارلمانی در آن کش��ور در سایه بی اعتمادی 
متقابل بی نتیجه ماند و به مداخله نظامی مس��تقیم ترکیه در سوریه منجر 
ش��د. با وجود این تحوالت میدانی اخیر در س��وریه و ابهام در سیاست 
دولت جدید آمریکا و نزدیکی روس��یه و ترکیه، بس��تر مناس��بی برای 

همکاری میان ترکیه، روسیه و ایران فراهم آورده است.

نتیجه گیری
فتح حلب پیروزی بس��یار بزرگی برای اس��د است. این پیروزی، عزم او 
را برای پیش��برد اس��تراتژی »فتح وجب به وجب بقیه س��وریه« راسخ تر 
خواهد ساخت. از هم اکنون، مقامات دولتی سوریه، از حرکت به سوی 
»ادلب« و شکستن محاصره »فوعه و کفریا« سخن می گویند. آنها مدتی 
را ص��رف بازیابی ت��وان نظامی تحیل رفته خود بر اث��ر عملیات حلب و 
پس زدن پیش��روی های اخیر داعش خواهند کرد و آنگاه که تجدید قوا 
کردند، به سوی ادلب به پیش خواهند تاخت. نیروهای اسد، حاال از یک 
س��و توان نظامی و روحیه پیش��روی دارند و از سوی دیگر، مخالفانشان 
بر اثر اختافات درونی، ضعف روحیه و تنگنای ملزومات نظامی، توان 

1. International Crisis Group (ICG)

اقدام متقابل جدی ندارند. وحشت مخالفان از 
سیاست ترامپ در قبال سوریه، یعنی رهاکردن 
کامل سوریه موجب شده تا برخی حامیانشان 
مانند قطر اعام کنند حتی اگر آمریکا حمایت 
خ��ود را متوقف کن��د، آنها به مخالفان اس��د 
یاری بیشتری خواهند کرد. مسئله مهم موضع 
ترکی��ه در قبال تس��لیح مخالفان اس��ت. اردن 
مسیر تس��لیح مخالفان را بس��ته و ممکن است 
ترکیه هم دس��ت به اقدام مشابهی بزند. با این 
حال، تصور پیروزی برق آسا در سوریه چندان 
جدی نیس��ت. مخالفان هنوز آن میزان نیروی 
انس��انی و تجهیزات نظامی دارن��د که بتوانند 
ت��ا مدتی قابل توج��ه مقاومتی مؤث��ر در برابر 
حمات نیروهای دولتی صورت دهند. اتحاد 
میان آنان به س��بب احس��اس خطر از نابودی 
کامل تقویت شده اس��ت. سیاست ضدایرانی 
برخی اعضای آین��ده دولت ایاالت متحده از 
یک سو و کوشش های اسرائیل برای ممانعت 
از پی��روزی ایران و حزب اهلل در س��وریه، دو 
خطر عمده ای اس��ت که ه��م عملیات نظامی 
تحت سرپرستی ایران در سوریه و هم شراکت 
راهب��ردی می��ان ته��ران و مس��کو را تهدی��د 
می کن��د. با توج��ه به نقش مح��وری ایران در 
س��وریه، هر دو عامل بر ادامه حضور ایران در 
سوریه مؤثر هستند. یک نکته را می توان تا حد 
زی��ادی با اطمینان بیان ک��رد؛ در ماه های آتی 
هم وضع کنونی ادامه خواهد یافت: اراده اسد 
و ایران برای ادام��ه جنگ؛ خودداری آمریکا 
از دخالت در س��وریه و البته تلفات انس��انی و 

هزینه های گزاف جنگ.
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