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مقدمه 
بعد از چهار سال و نیم جنگ و خون ریزی در سوریه 
و پس از به بن بس��ت رسیدن تحوالت میدانی، به نظر 
می رس��د هم اکنون بازیگران درگیر ای��ن بحران )به 
استثنای گروه های تکفیری- تروریستی( به این نتیجه 
رسیده اند که هیچ  کدام نمی تواند دیگری را حذف 
کند. نه در درون س��وریه بازیگران میدانی توانسته اند 
بر رقیب خود قایق آیند و نه سیاست ها و تاکتیک های 
بازیگران خارجی بحران سوریه، توانسته به این بحران 
خاتمه دهد. هر زمان یکی از طرفین درگیر در میدان 
جنگ به  طور نس��بی موقعیت بهتری نسبت به طرف 
مقابل خود به دست آورده، بازیگران و حامیان بیرونی 
با تالش های خود موازنه را از نو برقرار کرده اند. نمونة 
اخی��ر آن، مداخلة نظامی روس��یه در قالب حمالت 
هوایی و افزایش حمایت ها از حکومت اسد از سوی 
حامیان خارجی او، در شرایطی است که طی ماه های 
اخیر کفة موازنه به نف��ع گروه های مختلف در حال 

جنگ با اسد سنگین شده بود.
به هر حال، به نظر می رس��د وضعیت س��وریه به 
بن بس��ت رس��یده و دو گزینه پیش روی طرفین این 
بحران قرار گرفته اس��ت: 1. ت��داوم وضع موجود و 
2. گذر از خواسته های حداکثری برای ایجاد نوعی 
مصالحه سیاس��ی. تحوالت تروریستی اخیر، به  ویژه 


بمب گذاری هواپیمای روس��ی و اتفاقات تروریستی لبنان و فرانسه، نشان 
داد گزینة تداوم وضع موجود، خطر سرریزشدن و تسری پیدا کردن بحران 
به بیرون از مرزهای س��وریه، در قالب و اشکال جدید را افزایش می دهد. 
بدون تردید آنچه در رابطه با هواپیمای روسی اتفاق افتاد و آنچه در بیروت 
و پاریس رخ داد، از اثرات جانبی1 بحران سوریه است. این اثرات جانبی، 
پتانسیل نهفتة خطرناکی است که می تواند نه تنها مناطق اطراف سوریه، بلکه 
دورترین نقاط جهان را دچار ناامنی کند. بنابراین گزینة نخست می تواند 
هزینه های وافری برای همگان داشته باشد و از این جهت، در پیش گرفتن 
آن، عقالنی نیس��ت. در چنین ش��رایطی، گذر از بازی برد- باخت، برای 
رسیدن به نوعی مصالحة سیاسی اولویت می یابد. آنچه در نشست های وین 
1 و 2 اتفاق افتاد، به نظر می رسد در همین راستا باشد. در این نوشتار، ضمن 
اشاره به تحوالت میدانی و نظامی جنگ در سوریه و رویکردها و موقعیت 
طرفین درگیر، به تالش های دیپلماتیک برای حل بحران پرداخته می شود 

و چشم اندازی در این مورد ارائه خواهد شد. 

تحوالت میدانی
در عرصة میدانی، با ورود نظامی روسیه به بحران سوریه در قالب حمایت 
هوایی از نیروهای حکومت سوریه و نیز تقویت موضع اسد توسط متحدین 
خارجی وی، روند تضعیف دولت س��وریه در برابر گروه های تکفیری- 
تروریستی و همچنین گروه های مخالف، متوقف شد؛ روندی که از ابتدای 
س��ال جاری میالدی شروع و در ماه های اخیر تشدید شده بود. با حمایت 

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
1. Side effects 
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تحوالت نظامی و دیپلماتیک اخیر در ارتباط با بحران سوریه، روزنه های امیدی برای پایان دادن به این بحران ایجاد 
کرده اس�ت. با توجه به نتایج نشس�ت های وین 1 و 2، به نظر می رس�د تفاهمی نانوشته میان همۀ طرفین داخلی و 
خارجی بحران سوریه )به استثنای گروه های تکفیری- تروریستی( صورت گرفته، مبنی بر اینکه باید از وضعیت 
موجود، به  عنوان نقطۀ اوج و هم زمان بن بست بحران، گذر کرد و به سمت نوعی مصالحه سیاسی حرکت نمود. 
خطوط و اصول کلی این مصالحه، در نشس�ت وین یک، مورد توافق قرار گرفت. ترس�یم جدول زمان بندی دورة 
انتقالی در نشست وین دو، گذر از تفاهم ذهنی به مرحلۀ اقدام عملی  برای حل وفصل این بحران محسوب می شود.

اشاره:

مهدی شاپوری*

تحلیل
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هوایی روس��یه، نیروهای حکومت سوریه و متحدینش در جبهة غربی، به 
 ویژه ش��مال غرب، توانستند حرکت گروه های تروریستی و مخالف اسد 
به سمت مناطق غربی سوریه، به  ویژه مناطق ساحلی این کشور را متوقف 
کنند. همچنین، عملیات هایی برای بازپس گیری مناطقی در الذقیه، حلب، 
ادل��ب، حمص و حما صورت گرفته که به نظر می رس��د کار به س��ختی 
پیش می رود. در شمال الذقیه پیشرفت هایی به دست آمده و مناطقی آزاد 
ش��ده اند. همچنین، بخش عمده ای از تمرکز حمالت حکومت سوریه و 
متحدینش بر ش��هر حلب بوده که طبق نقش��ه های موجود، پیشرفت هایی 
صورت گرفته و مناطقی از شهر حلب و اطراف آن باز پس  گرفته شده اند.

در مناطق جنوبی نیز در درعا، قنیطره و غوطة دمشق، درگیری ها جریان 
داشته و هواپیماهای روسی عملیات هایی را در این مناطق صورت داده اند. در 
مجموع، طبق آنچه فرماندهان روس��ی گفته اند، طی بیش از 40 روزی که از 
ش��روع عملیات هوایی روس ها در سوریه می گذرد، برای اولین بار در چهار 
سال گذشته، ارتش سوریه توانسته 80 منطقة مسکونی را آزاد کند و کنترل 
بیش از 500 کیلومتر مربع از خاک این کش��ور را از گروه های مختلف پس 
بگیرد. نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا هم کمابیش به عملیات های هوایی 
خود در س��وریه ادامه داده، ول��ی در مجموع آنها نیز تغییر چندان مهمی در 
وضعی��ت صحنة درگیری ها ایجاد نکرده ان��د. در ضمن، باید به این نکته نیز 
اشاره کرد که طبق برآوردی که اخیراً نیویورک تایمز ارائه داده، هم حمالت 
نیروهای ائتالف در س��وریه به طور کلی کاهش پیدا ک��رده و هم حمالت 

متحدان آمریکا به شدت تنزل یافته است.
 در مجموع، مقایسة نقشه های تحوالت میدانی یک ماه اخیر، جابه جایی 
برجسته ای بر روی زمین را نشان نمی دهد و این می تواند حاکی از این باشد 
که جنگ به بن بس��ت رسیده است. مقایسه نقشه هایی از مؤسسه مطالعات 
جنگ1 در آمریکا که به  طور دائم مسائل جنگ سوریه و عراق را رصد و 

تحلیل می کند، این موضوع را به خوبی نشان می دهد.  
به نظر می رس��د این بن بست در عرصة عملیاتی، باعث تغییر استراتژی 
برخی بازیگران و تداوم اس��تراتژی برخی دیگر شده است. برای مثال، پس 
از حمالت داعش به پاریس موضع فرانسه و روسیه دچار تغییراتی راهبردی 
شد و دو کش��ور اعالم کردند با هدف نابوی داعش بر دامنه حمالت خود 
می افزایند. روس ها به سمت حمالت هوایی گس��ترده2 روی آورده اند. در 
جریان نشست رئیس جمهور روسیه با وزیر دفاع و فرماندهان ارشد نظامی این 
کشور در روز 17 نوامبر که به  صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، وزیر دفاع 
روسیه اعالم کرد که اولین حملة هوایی گسترده این کشور علیه تأسیسات 
1. Institute for the Study of War
2. Massive Airstrike 

داعش در خاک سوریه صورت گرفت. 
در روز اول اجرای رویکرد »حمالت هوایی 
گس��ترده«، به گفته وزیر دفاع روسیه، طی 127 
مأموریت 266 موقعیت گروه های تروریس��تی 
مورد هدف قرار گرفت. عالوه بر بن بس��ت در 
عملیات میدانی، به نظر می رس��د سه عامل مهم 
دیگر نیز در محاسبات روس ها در روی آوردن 

به حمالت گستردة هوایی نقش داشته است:
 1. مشخص ش��دن عل��ت حادث��ة س��قوط 
هواپیم��ای روس��ی در صحرای س��ینا: روس ها 
رسماً اعالم کردند یک بمب دستی در هواپیما 
کار گذاشته شده بود و پوتین گفت که روسیه 
انتقام این اق��دام را از داعش خواهد گرفت. در 
ضمن، داعش بار دیگر روس��یه را تهدید کرده 
و در ش��رایط کنونی به نظر می رسد این تهدید، 
جدی است؛ به  خصوص که اخیراً دستگاه های 
اطالعاتی روس��یه طی عملیات هایی، افرادی را 
دستگیر کرده اند که گفته می شود قصد اقدامات 

تروریستی در خاک روسیه را داشته اند؛
2. حم��الت داعش در پاری��س: حمالت 
پاریس، غرب را ش��وکه کرد و دست روسیه را 
در اقدام نظامی در س��وریه بازتر نمود. غربی ها 
قب��اًل ب��ا بهانه های مختل��ف س��عی می کردند 
مش��روعیت اقدامات روسیه در س��وریه را زیر 
سؤال ببرند. با حمالت پاریس، این فرصت برای 
روسیه فراهم شده تا با شدیدترین شکل ممکن 
به بمباران داعش و دیگر گروه های تروریستی و 
حتی مخالف اسد بپردازد. روس ها می دانند که 
خیلی زود باید از این فرصت بهره برداری کنند؛

 3. تح��والت دیپلماتی��ک در مورد بحران 
س��وریه: به نظر می رسد نشس��ت های وین 1 و 
2 ش��رایط را برای پایان دادن به بحران س��وریه 
از طریق سیاس��ی فراه��م کرده اس��ت. مطمئناً 
بازیگران��ی که در تحوالت میدانی دس��ت باال 
را دارند، در مذاکرات آتی بهتر می توانند منافع 
خود را پی گیری کنن��د و روس ها هم به عنوان 
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یکی از طرفین اصل��ی ذینفع در این مذاکرات، 
این مسئله را به خوبی می فهمند.

در مجموع، به نظر می رسد در کوتاه مدت، 
توقف حرکت نیروهای تکفیری- تروریستی و 
مخالف به سمت غرب و سواحل غربی سوریه 
و تالش برای حفظ و بازپس گیری برخی نقاط 
مهم و اس��تراتژیک در مناط��ق حمص، حلب، 
حم��ا، ادلب و الذقیه همچنان در مرکز رویکرد 
سوریه و حامیانش قرار دارد. عملیات های زمینی 
در س��ایة حم��الت هوایی روس ه��ا، مهم ترین 
تاکتیک جنگی اس��ت که در این راس��تا از آن 
به��ره گرفته می ش��ود. ب��ه نظر می رس��د دیگر 
بازیگران درونی سوریه نیز با توجه به تحوالت 
اخیر و به  ویژه اقدامات روس��یه و تقویت نسبی 
موضع اسد به وسیلة متحدینش، فعاًل استراتژی 
خ��ود را از تهاجم به دفاع تغییر داده اند. در واقع 
آنها ت��الش می کنند موقعیت کنون��ی خود را 
حفظ کنند تا در آینده اگر قرار ش��د تصمیمی 
سیاسی دربارة س��وریه اتخاذ و به اجرا گذاشته 
شود، بتوانند تأثیرگذار باشند. اگر هم این گونه 
نش��د، با گذر زمان و فرسایش��ی ش��دن مرحلة 
کنونی عملیات های سوریه و متحدینش، بتوانند 
دوباره به فاز تهاجمی برگردند. آمریکایی ها هم 
به نظر می رسد تغییراتی در رویکرد خود ایجاد 
کرده ان��د. آنها که مدت زیادی اس��ت از ایجاد 
تحولی اساسی در وضعیت میدانی سوریه توسط 
گروه های مخالف اسد، مثل ارتش آزاد، ناامید 
شده اند، هم در حوزة نظامی و هم در مذاکرات 
سیاس��ی، مواضع س��ابق خود را تا اندازة زیادی 

تغییر داده اند.
در حوزة نظامی، آمریکایی ها اخیراً 5 محور 
برای فعالیت های خود در جنگ با داعش اعالم 
کرده اند. این پنج محور عبارتند از تقویت روند 
آم��وزش نیروه��ای عراق��ی، اف��زودن نیروهای 
محلی جدید س��وری به لیست دریافت کنندگان 
حمایت ها و تجهیزات آمریکا و اعزام چند نیروی 

ویژه )کمتر از 50 نفر( برای تعلیم دادن این نیروها، ایمن سازی مرزهای سوریه 
ب��ا ترکیه به  منظ��ور کاهش جریان جنگجویان خارجی، م��واد و پول برای 
داعش و اس��تقرار چند جنگندة A-10 و F-15 در پایگاه هوایی اینجرلیک 
ترکیه ب��رای این منظور، ضرب��ه زدن به خطوط ارتباط��ی داعش بین رقه و 
موص��ل و در نهایت، تقویت توان دفاعی اردن و لبنان برای مقابله با داعش، 
در شرایطی که این گروه به سمت جنوب و غرب رانده می شود. با توجه به 
اتفاقات لبنان و پاریس و نیز بحث هواپیمای مسافربری روسیه، به نظر می رسد 
اقدامات آمریکا و متحدانش علیه داعش تش��دید شود، ضمن اینکه فرانسه 
نیز در اقدامی تالفی جویان��ه و نمادین، با چندین جنگنده مواضع داعش را 
پ��س از اتفاقات پاریس، بمباران کرد. در همین چارچوب فرانس��وا اوالند، 
رئیس جمهور فرانس��ه که حمالت پاریس را »اقدام جنگی« علیه کشورش 
خوانده، اعالم کرده است: »همه ما، آنهایی که حقیقتاً می خواهند در قالب 
ائتالفی بزرگ و ویژه علیه ارتشی از تروریست ها بجنگند، باید متحد شوند. 
این همان چیزی اس��ت که ما به دنبال آن هس��تیم. من با این هدف با رئیس 
جمهور اوباما و رئیس جمهور پوتین در روزهای پیش رو برای متحدش��دن 
نیروهایمان و دستیابی به نتیجه ای که تا به امروز و به مدت طوالنی به تعویق 
افتاده اس��ت، دیدار خواهم کرد«. این دیدارها در نشست جی 20 در ترکیه 
صورت گرفت و بعد از آن بود که پوتین در نشست با وزیر دفاع و فرماندهان 
ارشد نظامی روسیه در 17 نوامبر، به آنها دستور داد با ناو شارل دوگل که به 
 منظور جنگ با داعش در دریای مدیترانه مستقر شده، مانند متحد رفتار کنند. 
به هر حال، به نظر می رس��د اتفاقات اخیر، غربی ها را از پتانس��یل های پنهان 
داعش و گروه های تروریستی آگاه نموده و به آنها نشان داده که ناامنی های 
تروریستی مرز نمی شناسد و به یک منطقه یا کشور خاص محدود نمی ماند. 
این باعث افزایش اقدامات نظامی غرب و البته در کنار آن، تالش های سیاسی 

برای مقابله با گروه های تکفیری- تروریستی خواهد شد. 

تحرکات سیاسی و دیپلماتیک
بن بست نسبی در حوزة عملیات نظامی و تحوالت میدانی، باعث افزایش 
تالش های دیپلماتیک برای ایج��اد نوعی مصالحه جهت کاهش تنش ها 
در س��وریه شده است. در اوایل آبان، نشس��ت چهارجانبه ای میان وزرای 
خارجه آمریکا، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه صورت گرفت. در این 
نشست، در مورد ایجاد ساختاری برای حمایت از روند سیاسی در سوریه، 
ضمن حفظ دولت این کش��ور و حاکمیت آن، توافق شد. یک هفته بعد، 
نشست دیگری با حضور 17 کشور و نمایندگان دو نهاد بین المللی )اتحادیة 
اروپا و سازمان ملل( در وین صورت گرفت که در آن جمهوری اسالمی 
ای��ران نیز -برای اولین بار در طول مذاکراتی که در مورد س��وریه برگزار 
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شده- حضور داشت و طرفین در موارد مهمی به تفاهم رسیدند. این موارد 
عبارتند از حفظ یکپارچگی سرزمینی سوریه و ماهیت سکوالر دولت این 
کش��ور، حفظ نهادهای دولتی از جمله ارتش و نیروهای امنیتی، حفاظت 
از حقوق شهروندان سوریه )اقلیت های س��وری(، تسریع دیپلماسی برای 
پایان دادن به جنگ، تضمین دسترس��ی کمک های بشردوس��تانه به مردم 
سوریه، شکست دادن داعش و دیگر گروه های تروریستی، تشکیل دولتی 
غی��ر فرقه ای، فراگیر و معتبر و متعاقب آن، تدوین قانون اساس��ی جدید و 
برگزاری انتخابات در س��وریه تحت نظارت س��ازمان ملل، تضمین یک 
فرآیند سیاسی س��وری محور )خود مردم س��وریه دربارة آیندة خودشان 

تصمیم بگیرند( و در نهایت، اجرای آتش بس سراسری.
در این دور از مذاکرات، همان گونه که عنوان شد، ایران نیز برای اولین 
بار دعوت شد و وزیر امور خارجه در این نشست حضور یافت. سرنوشت 
اسد بزرگترین موضوعی بود که در این نشست در مورد آن توافق صورت 
نگرفت. جمهوری اسالمی ایران با حضور خود توانست مانع از تصمیم گیری 
دیگران در مورد سرنوشت سوریه شود. در واقع با استدالل ها و پافشاری های 
وزیر امور خارجه ایران بود که بحث تعیین سرنوش��ت سوریه به مردم این 
کشور و نه بازیگران خارجی، واگذار شد. تنش های لفظی میان وزیر امور 
خارجة ایران و عربستان یکی از مهم ترین نکات این نشست بود که عمدتاً 
در مورد رفتار منطقه ای کش��ورهای متبوع  آنها و نیز دلیل آش��فتگی های 
کنونی سوریه و کل منطقه بود. در واقع، طرفین همدیگر را به ایجاد بی ثباتی 
در منطقه متهم کردند، ولی به هر حال در نهایت، کار خوب پیش رفت و 
آنچه مد نظر جمهوری اسالمی ایران بود، در بیانیة پایانی آورده شد. دو هفته 
بعد، نشست دومی در وین با حضور 20 بازیگر )شامل 17 کشور و سه نهاد 

تحت عنوان »گروه بین المللی حمایت از سوریه«( انجام گرفت.
در این نشست که بعد از اتفاقات بیروت و پاریس و نیز مشخص شدن 
دلیل سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا برگزار شد، طرفین از مرحلة 
تفاهم ذهنی گذر کردند و بر سر چند گام  عملی اساسی برای آیندة سوریه 
به توافق رس��یدند. حمایت و تالش برای اجرای یک آتش بس فراگیر در 
س��وریه )البته این آتش بس مشمول اقدامات تهاجمی و یا دفاعی در برابر 
داعش یا جبهه  النصره و یا هر گروه دیگری که »گروه بین المللی حمایت 
از سوریه« بر سر تروریست بودن آنها توافق کنند، نمی شود(، لزوم تشکیل 
جلس��ه نمایندگان دولت و مخالفان س��وری برای انجام مذاکرات رسمی 
تحت نظارت س��ازمان ملل تا اول ژانویه 2016، تشکیل دولتی غیر فرقه ای 
زیر نظر سوری ها در مدت شش ماه و نیز تعیین جدول زمان بندی و روندی 
برای تدوین پیش نویس قانون اساس��ی جدید، برگزاری انتخابات آزاد و 
منصفانه بر اس��اس قانون اساس��ی جدید و زیر نظر سازمان ملل و مطابق با 

باالتری��ن اس��تانداردهای بین المللی ش��فافیت و 
پاس��خگویی، ب��ا حضور هم��ه مردم س��وریه از 
جمله کس��انی که در خارج از س��وریه هستند تا 
18 ماه آین��ده و در نهایت، تأکید مجدد بر لزوم 
شکس��ت دادن داعش، النصره و دیگر گروه های 
تروریستی. همچنین برای تعیین اینکه چه گروهی 
غیر از داعش و جبهه  النصره تروریس��تی است، 
طرفین توافق کردند که پادشاهی اردن به منظور 
دستیابی به درک مش��ترک از گروه ها و افراد به  
منظور تعیین احتمالی آنها به عنوان تروریست تا 
آغاز روند سیاسی تحت نظارت سازمان ملل، به 
نمایندگان جامعه نظامی و اطالعاتی کمک کند.

در این نشس��ت نیز دو موضوع الینحل ماند؛ 
یکی، سرنوشت بشار اسد و دیگری، تعیین اینکه 
کدام گروه تروریست اس��ت و کدام نیست. در 
مورد سرنوشت اسد، ایران و روسیه بر این مسئله 
تأکید دارند که سرنوشت وی را مردم سوریه باید 
تعیین کنند. در مقابل، برخی، به  ویژه عربس��تان 
س��عودی، تأکید دارند که اس��د باید برود. وزیر 
خارجه عربستان سعودی در حاشیة نشست وین 
2 در همی��ن مورد عنوان ک��رد: »ما به حمایت از 
روند سیاس��ی ادامه خواهی��م داد که به برکناری 
بش��ار اسد، رئیس  جمهوری س��وریه، بینجامد یا 
اینکه به حمایت از مخالفان سوری برای برکناری 
وی ب��ا زور ادام��ه می دهی��م«. آمریکایی ه��ا نیز 
هرچند می گویند که با ماندن اسد، بحران سوریه 
حل وفصل نمی ش��ود، اما به نظر می رسد در این 
زمینه مانند س��ابق بر رفتن اسد تأکید نمی کنند. 
برای مثال، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، 
در کنفرانس خبری پایان نشس��ت وین 2 گفت: 
»روش��ن اس��ت که ما همچنان درباره اینکه چه 
اتفاقی برای بشار اسد می افتد اختالف  نظر داریم، 
اما ما روی خود روند سیاس��ی اتکا کرده ایم که 
]باید[ تحت ریاست س��وری ها باشد و این گونه 
هم خواهد بود و س��وری ها با س��وری ها مذاکره 
کنند. این کار می تواند کمک کند که این فصل 
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وحشتناک خاتمه یابد«.
در مورد تعیین اینکه کدام گروه تروریست 
است و کدام نیست، نیز مسئلة جدی وجود دارد. 
هرچند پذیرفته  شده که اردن، به  عنوان میانجی، 
در این زمینه برای رسیدن به درک مشترک میان 
طرفین کم��ک کند، ولی به هر ح��ال نمی توان 
انکار کرد که گروه های مختلف در حال جنگ با 
حکومت سوریه، متنوع هستند و هر کدام معموالً 
از س��وی یک یا چند کش��ور خارجی حمایت 
می ش��ود و این باعث تضاد و تعارض دیدگاه ها 
و در نتیجه، ایجاد مش��کل در مسیر تعیین لیست 

گروه های تروریستی می شود.

چشم انداز تحوالت بحران سوریه
بعد از ش��روع حمالت هوایی روسیه در سوریه، 
بحران سوریه اوج گرفت و هم زمان نیز به بن بست 
رسید. طرفین درگیری، به  جز گروه های تکفیری 
و تروریستی، به این نتیجه رسیده اند که امکان غلبه 
بر رقیب وجود ن��دارد و هر حرکتی برای غلبه و 
برتری، با حرکت��ی موازنه دهنده از طرف مقابل، 
مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، یا باید بحران 
به همین شکل ادامه پیدا کند و یا اینکه مصالحه ای 
سیاس��ی میان همة طرفین درگیری ها ایجاد شود. 
تداوم وضع موج��ود، اث��رات جانبی خطرناکی 
برای کل جهان در بر خواهد داشت؛ مانند آنچه 
در مورد هواپیمای مسافربری روسیه در صحرای 
سینا اتفاق افتاد و یا حوادثی مانند بمب گذاری ها و 
اقدامات تروریستی بیروت و پاریس و حتی اتفاقی 
که روز 9 نوامبر در کمپ آموزشی نزدیک امان، 
پایتخت اردن، رخ داد و باعث کشته شدن 2 نیروی 
آموزش دهندة آمریکایی، ی��ک نفر از آفریقای 
جنوبی و دو اردنی و نیز زخمی ش��دن ش��ش نفر 
دیگر توسط یک افسر اردنی شد )برخی از منابع 
این اقدام را به داعش نسبت داده اند(. در کنفرانس 
خبری بعد از پایان نشس��ت وین 2، جان کری بر 
تهدید داعش این گونه تأکید کرد: »داعش برای 

همه در منطقه و خارج از آن تهدید است«.
به هر حال، تحوالت دیپلماتیک و نشست های وین 1 و 2 و تفاهمات 
و توافقاتی که در این نشس��ت ها حاصل شد، نشانه هایی از روی آوردن به 
گزینة دوم را تقویت کرده اس��ت. با وجود این، هنوز مسیر دشواری برای 
حرکت به جلو وجود دارد. در میان بازیگران بیرونی هنوز دربارة یک مسئلة 
بزرگ، یعنی سرنوش��ت اس��د، اختالف  نظر وجود دارد. همچنین، بر سر 
تعیین جدول گروه های تروریستی، مسیر بسیار دشواری پیش روی طرفین 
ق��رار دارد. جز در مورد داعش و جبهه النصره، در مورد ماهیت هیچ کدام 
از گروه ه��ای دیگر توافقی وجود ندارد. ش��اید در م��ورد ارتش آزاد هم 
طرفین بتوانند تصمیم بگیرند )رئیس جمهور روسیه در مصاحبه 13 نوامبر 
با اینترفکس گفته که ارتش آزاد در مواردی با نیروهای روسی همکاری 
کرده اند(، ولی در مورد گروه هایی مانند احرار الشام، تصمیم گیری دشوار 
خواهد بود. اینها همه مربوط به بازیگران خارجی است. در درون سوریه و 
در می��ان گروه های درگیر جنگ و در واقع، در جایی که تحوالت واقعی 
در جریان است، موضوع بسیار پیچیده تر است. هم اکنون حداقل پنج جبهه 
جنگی در خاک س��وریه وجود دارد: جنگ بین حکومت اسد و داعش، 
میان حکومت اس��د و دیگر گروه های تروریس��تی و مخالف، بین داعش 
و کردها، میان داعش و دیگر گروه های تروریس��تی و مخالف اس��د و در 

نهایت بین کردها و دولت ترکیه.
این پیچیدگی ها در عرصة عملی، پیشرفت کار را بسیار دشوار می کنند 
و این س��ؤال را ایج��اد خواهد کرد که اگر صرف��اً داعش و جبهه  النصره 
تروریس��ت خوانده ش��وند و از دیگر گروه ها خواسته ش��ود که کنار هم 
بیایند و با حکومت سوریه مذاکره کنند و فرآیند سیاسی را پیش ببرند، آیا 
آنها این کار را خواهند کرد؟ اگر بعید نباش��د، حداقل بسیار دشوار است. 
سمیر نش��ار، یکی از اعضای گروه »ائتالف ملی« که از مخالفان توافقات 
وین اس��ت، به خبرگزاری فرانس��ه گفته اس��ت: »چطور انتظار دارید که 
بعد از همه اتفاقاتی که در س��وریه افت��اده، مردم در خیابان روی همدیگر 
را ببوسند؟«. این یک مس��ئلة بزرگ است. آیا بعد از این همه درگیری و 
کشت و کش��تار، طرفین حاضر می شوند همدیگر را بپذیرند و با هم کار 
کنند؟ اگر چنین چیزی امکان دارد، پس این همه درگیری و ویرانی برای 
چه بوده است؟ البته نمی توان انکار کرد که طرفین تا حدود زیادی خسته 
شده اند و همین می تواند آنها را از آرمان گرایی به سوی عمل گرایی سوق 
دهد. عامل دیگر هم می تواند در این مسیر نقش تسهیل کننده داشته باشد 
و آن، توافق کشورهای حاضر در نشست وین 2 برای تالش جهت متقاعد 
نمودن گروه های مورد حمایت ش��ان به پذیرش آتش بس است. البته این 
زمانی کارساز خواهد بود که لیست گروه های تروریستی کامالً مشخص 

ل
حلی

ت
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درگیر بحران سوریه، از همان ابتدا بر این باور بوده 
که این بحران تنها از طریق سیاس��ی و نه نظامی، 
قابل حل وفصل اس��ت و در این راس��تا نیز تالش 
کرده اس��ت. حمالت داعش در پاریس، نش��ان 
داد که تأکید ایران بر خطرات فرامرزی تروریسم 
تکفیری بی جهت نب��وده و دغدغة ایران در طرح 
موضوع »مبارزه با خشونت و افراطی گری« که دو 
سال قبل از سوی آقای روحانی در مجمع عمومی 
س��ازمان ملل مطرح و قطعنامه ای نیز در این مورد 
در س��ازمان ملل تصویب ش��د، نمادی��ن نبوده و 

واقعیتی است که همگان باید به آن بپردازند.
در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت کلی 
نظ��ام بین الملل و ش��رایط منطق��ه ای و همچنین 
جایگاه ایران در معادالت سیاسی و امنیتی منطقه، 
فرصت بسیار مناسبی برای ارائة ابتکاراتی از سوی 
کش��ورمان جه��ت برون رفت منطقه از ش��رایط 
کنونی فراهم شده است. هم اکنون صدای کسانی 
ک��ه وهابیت س��عودی و نوعثمانی گ��ری دولت 
ترکیه و اقدامات و رفتارهای کش��ورهایی مانند 
قطر و امارات را عامل بی ثباتی منطقه می دانند، در 
غرب بلندتر از گذشته است. در چنین شرایطی، 
تحرکات دیپلماتی��ک و ارائة طرح های ابتکاری 
واقعی و جدی برای مقابله با تروریس��م تکفیری 
از س��وی ته��ران، می تواند موقعیت ای��ران را در 
منطقه و جه��ان ارتقاء دهد. در همین راس��تا، به 
نظر می رسد بهتر اس��ت در صورت فراهم شدن 
فرصت، جمهوری اسالمی ایران خود را محدود 
به همکاری با روسیه، سوریه و عراق در برخورد 
با گروه های تکفیری- تروریس��تی نکند و یک 
سیاس��ت چندبُعدی را در این زمینه دنبال نماید. 
هم اکنون و بعد از حوادث پاریس و موج وحشتی 
که در غرب در مورد تهدید داعش و تروریس��م 
شکل گرفته است، به نظر می رسد چنین فرصتی 

فراهم شده است.

ش��ود و همه بر سر آن اجماع داشته باش��ند. در ضمن یک مشکل بزرگ 
دیگر نیز وجود دارد و آن، واقعیت گروه های تکفیری- تروریس��تی است 
که هم اکنون قدرت زیادی دارند و عماًل بخش های گس��ترده ای از خاک 
عراق و سوریه توسط آنها کنترل می شود. در مجموع، به نظر می رسد راهی 
جز مصالحة سیاس��ی وجود ندارد و همین خود می تواند راه گشا باشد. در 
واقع طرفین چاره ای ندارند جز اینکه از تفکر برد- باخت کوتاه بیایند و به 

راه  حلی سیاسی تن بدهند.

نتیجه گیری
در نشس��ت رئیس جمهوری روس��یه با وزیر دفاع و فرماندهان ارش��د این 
کش��ور در روز 17 نوامبر، ژنرال والری گراسیموف، فرمانده ستاد مشترک 
ارتش روس��یه گفت که در 48 روز گذش��ته که عملیات هوایی روسیه در 
سوریه جریان داش��ته، نیروی هوایی روسیه 2289 سورتی پرواز انجام داده 
و 4111 حملة موش��کی به تأسیسات اصلی زیرساختی، انبارهای مهمات و 
مکان های نیروهای تروریستی صورت گرفته است. روز 28 اکتبر، وزارت 
دفاع آمریکا اعالم کرد از زمان شروع عملیات علیه داعش تا کنون نیروی 
هوای��ی ائتالف 7712 حملة هوایی انجام داده ک��ه 5032 مورد در عراق و 
2680 مورد در خاک س��وریه صورت گرفته است. نتیجة این حمالت چه 
بوده اس��ت؟ روس ها اعالم کرده اند که با حمایت های هوایی آنها طی 48 
روز گذش��ته، 500 کیلومتر مربع از خاک سوریه توسط ارتش این کشور 
پس گرفته ش��ده اس��ت. با حمایت های هوایی آمریکا، عراقی ها برخی از 
مناطقی که در جنگ با داعش از دست داده بودند را پس گرفتند. همچنین 
حمایت های هوایی آمریکایی ها در ش��مال سوریه تا حدودی به کردها در 
جنگ با داعش کمک کرده اس��ت. همة اینها هرچند به توقف پیش��رفت 
داعش و گروه های دیگر مثل جبهه  النصره کمک کرده اس��ت، ولی کار 
برجسته ای محسوب نمی شود. این یعنی اینکه این روند نمی تواند به نابودی 
داعش و دیگر گروه های تروریستی ختم شود و در ضمن، باعث غلبة یکی 
از نیروها بر دیگری و پایان درگیری ها و تنش ها ش��ود. نه تنها چنین اتفاقی 
نیفتاده، بلکه تداوم وضع موجود تنها باعث س��رریز بحران و پدیدارش��دن 
پتانس��یل های نهفتة داعش در منطقه و سراسر جهان می شود. بمب گذاری 
هواپیمای مس��افربری روس��ی و حمالت بیروت و پاریس این موضوع را 
به خوبی عیان ساخت. در واقع، همة اینها به معنای آن است که مسئلة سوریه 
و عراق تنها با راه کار نظامی حل نخواهد شد و عالوه بر مبارزه با داعش و 
تکفیری ها از طریق نوعی مصالحة سیاسی میان گروه ها و نیروهای رقیب در 
این کشورها، می توان بر مسائل و مشکالت آنها فائق آمد. جمهوری اسالمی 
ایران، به  عنوان متحد اصلی حکومت سوریه در منطقه و یکی از بازیگران 




