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مقدمه
یافتن توضیحی برای این مس��ئله که هر یک 
از بازیگران درگیر در جنگ داخلی سوریه 
به دنبال چیست، به جز آنچه آمریکا به دنبال 
آن اس��ت، کار دشواری نیس��ت. بشار اسد 
هیچ تمایلی به کناره گیری از قدرت ندارد؛ 
او به روش��نی اعالم کرده است که جنگ را 
تا پاکس��ازی تمام س��وریه از تروریست ها، 
ادام��ه خواه��د داد. ایران که در کنار س��ایر 
گروه های مقاومت در کنار ارتش این کشور 
ایستاده است، همراه وفادار اسد باقی خواهد 
ماند. زیرا رفتن اسد و ترتیبات سیاسی که با 

او برقرار اس��ت تضعیف روزافزون جبهه مقاومت و تش��دید قدرت 
تروریست های تکفیری را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد. دشمنان 
اسد، چه مخالفان میانه رو که اغلب نام ارتش آزاد را یدک می کشند 
و چه اس��الم گرایان جهادی که با جبهه نص��رت متحد یا از آن جدا 
هس��تند، به چیزی به جز کنار رفتن اس��د رضایت نمی دهند. تکلیف 
داعش مشخص است و همه طرف های درگیری خواهان نابودی آن 
هس��تند. در این میان آیا مذاکره  ممکن خواهد بود؟ اسد اعالم کرده 
اس��ت که کلیه مخالفان دولت که مسلح هستند، تروریست محسوب 
می ش��وند و دولت هم با آنها مذاک��ره ای نخواهد کرد. پس حضور 
نمایندگان او در گفتگو با مخالفان چه معنایی دارد؟ بش��ار جعفری، 
نماینده اسد در مذاکرات، مخالفانی که در مذاکرات مسکو شرکت 
کردند را تنها اپوزیس��یون دارای مشروعیت و غیرتروریست می داند. 

تحوالت میدانی و سیاسی 
سوریه

رون�د تحوالت سیاس�ی و نظام�ی مرتبط با جنگ داخلی س�وریه چنان س�ریع و برق آس�ا و در جبهه های مختلف 
جغرافیایی و سیاس�ی در حال وقوع اس�ت که جمع بندی همه آنها به دش�واری مقدور خواهد بود. این دش�واری با 
رویداده�ای جدیدی همچون تغیی�رات پیاپی صحنه نبرد، تغییر موضع بازیگران سیاس�ی مانند کردها، رفتار مبهم 
ایاالت متحده و مش�خص نبودن اقدامات عربس�تان س�عودی و ترکیه، از این حیث که آیا دست به مانور تبلیغاتی 
می زنند یا اینکه واقعا دس�ت به اقدامات حاد نظامی خواهند زد، افزون تر ش�ده اس�ت. پیش�روی ارتش س�وریه با 
حمایت هوایی روس�یه که در چهارماه اول حضور نظامی مس�کو در سوریه، کند و بطئی بود، به ناگاه از ماه فوریه 
با پیروزی های چشمگیر در حلب، الذقیه و درعا همراه شده است.گفتگوهای موسوم به »ژنو« میان دولت سوریه 
و مخالفان شکست خورد؛ آمریکا و روسیه علی رغم تأکید شفاهی بر لزوم دست یابی به راه حل سیاسی در سوریه، 
همچنان هر یک به کار خویش، مش�غولند. عربس�تان و ترکیه با طرح حضور نظامی زمینی در سوریه برای مبارزه 
با داعش کلیه ناظران سیاس�ی را غافلگیر کردند. کردهای س�وریه با حمله ناگهانی به مخالفان اس�د در شمال حلب 
دست به اقدامی بی سابقه زدند که موجب شد ترکیه مبادرت به اقدام نظامی علیه آنها کند. آنچه در این میان تداوم 
داشته، تلفات غیرنظامی گسترده و پدید آمدن امواج تازه ای از آوارگان سوری است. در این میان ناتو برای نخستین 
بار برای ممانعت از مهاجرت آوارگان به اروپا دست به کاربرد کشتی های جنگی نیروی دریایی خود زده است.
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اما مسئله این است که آن مخالفان حضوری در داخل سوریه ندارند 
و گفتگ��و و تواف��ق با آنها منتهی به خاتمه جنگ داخلی در س��وریه 
نمی ش��ود. بدیهی اس��ت که این مواضع حاکی از آن است که قصد 
اسد از مذاکرات، خریدن زمان برای کسب پیروزی های نظامی بیشتر 
به ویژه در حال حاضر اس��ت که تفوق نظامی قابل توجهی با حمایت 
روس��یه و ایران کس��ب کرده اس��ت. در برابر این روشنی، با مواضع 
مبهم آمریکا و روس��یه مواجهیم. آمریکا به روش��نی باقی ماندن اسد 
در ق��درت را غیرممکن خوانده و این فکر که اس��د می تواند پیروز 
نظامی نهایی باشد را خطا دانسته است. آمریکا به حمایت از برخی از 
گروه های مخالف اس��د پرداخته است، اما این حمایت با افت و خیز 
همراه بوده و همه جانبه هم نیست. با وجود این آمریکا مانع از تحویل 
موش��ک های ضدهوایی از سوی عربستان به مخالفان اسد شده است 
و حتی ارس��ال موشک های تاو را هم کنترل شده صورت داده است. 
آمریکا خواس��تار همکاری با روسیه شده است اما تلویحا با ناامیدی 
از این همکاری، هم به صراحت خودداری از رویارویی با روس��یه را 
متذکر شده و هم اینکه به گفته جان کری، وزیر خارجه، دارای یک 
»نقشه ب« برای سوریه در صورت شکست خوردن دیپلماسی خواهد 
بود. این رفتار مبهم آمریکا موجب سردرگمی متحدانش شده است؛ 
به ویژه آنکه رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر توافق مقدماتی 
خود را با روس��یه اعالم کرد. عربس��تان س��عودی گمان می کند که 
از جانب آمریکا تنها گذاش��ته ش��ده اس��ت زیرا ظاهرا بعد از توافق 
هس��ته ای، آمریکا، ایران را در خاورمیانه به حال خود باقی گذاش��ته 
تا با منبع مالی تازه به دس��ت آورده اش، اسد را در پایان جنگ یاری 
کند. وضعیت ترکیه در این میان از عربس��تان جالب تر اس��ت. ترکیه 
کردهای س��وریه را متحد پ.ک.ک و تروریست می داند در حالی 
که آمریکا چنین نظری ندارد و حمایت تسلیحاتی و همکاری نظامی 
گس��ترده ای با آنان در شمال س��وریه علیه داعش ترتیب داده است. 
ترکیه به روش��نی اعالم کرده اس��ت که آمریکا بای��د میان آنکارا و 
کردهای س��وریه یک ک��دام را برگزیند. در مقاب��ل آمریکا بر نظر 
خ��ود تأکید کرده و ترکیه را از حمله علیه کردهای س��وریه بر حذر 
داش��ته اس��ت. اس��رائیل نیز در این خصوص در وضعیتی ناروشن به 
سر می برد. اگرچه به نظر می رس��د رفتار آمریکا در خصوص پیروز 
نش��دن هیچ یک از طرفی��ن نبرد و حمایت از کرده��ا، حاکی از در 
پیش گرفتن طرحی برای تجزیه س��وریه یا دس��ت کم حاکم ساختن 
نظامی از فدراس��یون های خودمختار س��نی، علوی، ک��رد و یا حتی 

مسیحی و ترکمن در سوریه است اما آمریکا 
در مواضع رس��می، ضمن رد تجزیه سوریه 
و پذیرش مش��روعیت الحاق جوالن اشغالی 
به اس��رائیل، بر تمامیت ارضی و موجودیت 

واحد سوریه تأکید کرده است.
توضیح رفتار روسیه گرچه شاید پیچیده 
بنمای��د ام��ا با نگاه��ی نتیجه گرایان��ه چندان 
دشوار نخواهد بود. روسیه اعالم کرده است 
که تنها مردم س��وریه تعیین کننده هستند که 
اس��د بر س��ر کار بماند یا نه و البته اس��د حق 
ش��رکت در انتخابات به منظور پاس��خ به این 
مس��ئله را دارد. روسیه از دس��تیابی به راه حل 
سیاس��ی حمای��ت ک��رده و ه��دف عملیات 
نظامی خود را نابودی داعش و شبکه القاعده 
در سوریه معرفی کرده است. در مقابل ارتش 
آزاد و گروه های متحد آن بیشترین صدمه را 
از حمالت هوایی روس��یه متحمل شده اند. از 
طرف دیگر، در حالی که روس��یه از تعهد به 
برقراری آتش بس فوری داد س��خن سرداده، 
اما لزوم تداوم عملیات نظامی تا پاک س��ازی 
مناطق مه��م و مرزه��ا از »تروریس��ت ها« را 
م��ورد تأکید قرار داده اس��ت. آنچه روس��یه 
می خواه��د، برت��ری نظام��ی برای اس��د در 
مذاکرات آینده اس��ت که طی آن در دست 
داشتن شهرهای مهم و مناطق حساس، مبنایی 
برای کس��ب امتیازات سیاس��ی باش��د. باقی 
ماندن اس��د یا ترتیباتی که ب��ا او برقرار بوده 
است امتیاز مطلوب مس��کو است. اگرچه به 
نظر می رس��د شکست نخوردن در سوریه، از 
جنبه پرستیژ سیاست داخلی و اعتبار معنوی، 
ب��رای والدیمی��ر پوتی��ن که گرفت��ار بحران 
اقتصاد داخلی است، اهمیت بیشتری نسبت به 
حفظ پایگاه های نظامی روسیه در طرطوس و 

الذقیه دارد.
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اتمام مهمات، کاهش تعداد نیروها و در نهایت تس��لیم و فروپاشی؛ 
نیروه��ای مخالف را در س��ایر جبهه ه��ا تهدید می کن��د. تنها چاره 
برای آنها، حفظ مرزهایی اس��ت که در شمال با ترکیه و در جنوب 
ب��ا اردن در اختیار دارند ت��ا از این طریق به حداقل��ی از مهمات و 
امکانات دست یابند. با این حال حمالت تروریستی اخیر در زینبیه 
و حمص که در نتیج��ه عملیات انتحاری و بمب گذاری روی داد، 
نش��ان می دهد که وضعیت میدانی را نمی ت��وان در حال حاضر به 
ص��ورت قاطع به نفع ارت��ش و نیروهای دولت��ی ارزیابی کرد زیرا 
این عملیات ها در مناطقی که تصور می ش��د آرامش در آنها حاکم 
شده است، روی داد. بنابراین گزینه امنیت پایدار حتی در صورت 
موفقیت ها و پیروزی های بیشتر نیروهای اسد، همچنان جای تردید 

است.
ام��ا جال��ب توجه ترین تح��ول میدان��ی، مربوط ب��ه مداخله 
نظامی ناگهانی کردها در ش��مال حلب بود. نیروهای موس��وم به 
»یگان های مدافع خلق« )البته با حمایت هوایی روسیه( با حمله به 
فرودگاه »منغ« در ش��مال حلب که در کنت��رل جبهه نصرت بود، 
آن را تصرف کرده و سپس به سوی نواحی مجاور آن و شهر »تل 
رفعت« پیش��روی کردند. در حالی که مخالفان اسد، در جنوب با 
هواداران دولت و در غرب با داعش درگیر هس��تند، حال باید در 
ش��رق با نیروهای کرد وارد نبرد ش��وند. قص��د نیروهای کرد، به 
احتمال فراوان پیش��روی به سوی شرق برای اتصال منطقه عفرین 
به س��احل ش��رقی فرات و منطقه کوبانی اس��ت. این حرکت، که 
پیش��روی محدود در ماه قبل به س��وی غرب فرات پس از تسلط 
بر س��د تش��رین مقدمه آن بود، ب��ا مخالفت ج��دی ترکیه مواجه 
ش��د. ترکیه بالفاصله حمالت توپخانه ای علی��ه کردها را در منغ 
صورت داد و مواضع آنها را در ش��رق س��وریه و منطقه قامیشلی، 
بمباران هوایی ک��رد. این اقدام ترکیه با مخالفت جدی آمریکا و 
فرانس��ه مواجه شد. اکنون ترکیه در دوراهی انتخابی حساس قرار 
دارد: دس��ت زدن به اقدامی یکجانبه و ب��دون توجه به آمریکا یا 
تداوم سیاست مماش��ات در برابر کردهای سوریه. اگرچه ترکیه 
در گذش��ته س��ابقه اقدامات یکجانبه و بدون توج��ه به آمریکا را 
)بحران 19۷4 قبرس( داش��ته اس��ت. پس از آنک��ه نیروهای کرد 
شهر »تل رفعت« در شمال حلب را تصرف و به سوی شهر »مارع« 
پیش��روی کردند، ترکیه به حمالت توپخانه ای علیه کردها شدت 
داد و در مقابل درخواس��ت آمریکا برای توقف این حمالت، به 

تحوالت میدانی سوریه
ارتش سوریه در فوریه 2016 پیشروی های 
چش��مگیری را در جبهه های مختلف تجربه 
کرد که از ش��روع مداخله نظامی روسیه در 
سوریه بی س��ابقه بوده اس��ت. در مهم ترین 
جبهه، نیروهای مقاومت توانس��تند محاصره 
چند س��اله دو ش��هرک علوی نش��ین نبل و 
الزه��را را در هم بش��کنند و با پیش��روی به 
س��وی ش��مال نیروهای شورش��ی در شهر 
اع��زار و پیرام��ون آن را محاص��ره کنن��د. 
اکن��ون کوش��ش نیروهای دولت��ی تکمیل 
محاصره شورش��یان در درون ش��هر حلب 
اس��ت. پیش��روی در الذقیه هم ب��ا تصرف 
ش��هر س��لمی و عقب راندن شورش��یان به 
سوی ش��رق ادامه یافته اس��ت. در درعا دو 
شهر ش��یخ مس��کین و عتمان، اولی پس از 
مدتی مقاومت و دومی به س��رعت به دست 
نیروه��ای دولتی افتاد. پیش��روی در حمص 
و حما توس��ط نیروهای دولت��ی ادامه یافته 
اس��ت، با این حال در غوطه شرقی دمشق، 
در کمی��ن مرگبار شورش��یان ده ه��ا نظامی 
کشته ش��دند و اثر روانی نامطلوبی بر روی 
نیروهای دولتی تحمیل ش��د. به ویژه آنکه 
انفجار روزهای اخیر در حمص این مس��ئله 
را دو چن��دان کرد آنچه مش��خص اس��ت 
اینکه با فش��ار سنگین بمباران هوایی روسیه 
از یک طرف و عملیات گس��ترده نیروهای 
هوادار اس��د، مخالفان در وضعیت تدافعی 
مخالفان،  مهم��ات  دارن��د. کمب��ود  ق��رار 
افزای��ش تلف��ات و فروافت��ادن در محاصره 
که ضعف در بلندمدت را موجب می شود، 
دش��واری اساس��ی مخالف��ان اس��ت. همان 
اتفاقی که برای غوطه شرقی، داریا و دوما، 
منطقه قلمون و ریف ش��مالی حمص افتاد، 
یعنی محاصره ش��دن، قطع تماس با خارج، 

ل
حلی

ت
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روش��نی اعالم کرد که واش��نگتن بین آنکارا و کردهای س��وریه 
بای��د یکی را انتخاب کن��د. حتی ترکیه تهدید ک��رد در صورتی 
ک��ه آمریکا به حمایتش از کردهای س��وریه ادامه دهد، به فعالیت 
نظام��ی آمریکا از طریق پایگاه هوای��ی اینجرلیک و حریم هوایی 
ترکیه خاتمه خواه��د داد. پس از وقوع حمله مرگبار انتحاری در 
نزدیکی س��اختمان های نظامی و دولتی مه��م آنکارا در 1۷ فوریه 
که منتهی به کش��ته ش��دن 28 تن )24 نظامی و 4 غیرنظامی( شد، 
انگش��ت اتهام بالفاصله از س��وی ترکیه به سوی پ.ک.ک و نیز 
ی.پ.گ یعنی یگان ه��ای مدافع خلق که بازوی نظامی کردهای 
س��وریه اس��ت، نش��انه رفت. هر دو گ��روه دخالت خ��ود در این 
عملیات را منکر ش��دند. مطابق با آخرین خبرها، گروه موسوم به 
»ش��اهین های آزادی کردستان« مس��ئولیت این عملیات را پذیرفته 
اس��ت. گروهی که گفته می ش��ود رهبری آن ب��ا »باهوز اردل« از 
س��ران س��ابق پ.ک.ک است و در انش��عاب از پ.ک.ک و در 
انتقاد به کوتاه آمدن از آرمان اس��تقالل کردستان، گروه مزبور را 
تش��کیل داده است. این در حالی است که ترکیه مرتکب عملیات 
را یک کرد سوری و در ارتباط با پ.ک.ک و ی.پ.گ معرفی 
ک��رده اس��ت و با اس��تناد به این حمله خواس��تار توق��ف حمایت 
آمریکا از کردهای س��وریه ش��ده و به همین بهان��ه دخالت خود 
در س��وریه را شدت داده است. در ش��رایطی که کردهای سوریه 
در ش��رق، موفق به آزاد س��اختن بخش وس��یعی از استان حسکه 
و ش��هر مهم »الش��دادی« و نواحی وس��یع پیرامون آن شده اند، در 
ش��مال حلب زیر حمالت توپخانه ای سنگین ترکیه قرار گرفته اند 
و با گروه های تحت حمایت آمریکا –زیرشاخه های ارتش آزاد- 
درگیر هس��تند. مضحک ترین صحنه زمانی است که مخالفان اسد 
با موشک های تاو آمریکا، کردهای سوری مورد حمایت آمریکا 
را هدف قرار می دهند. برخی مقامات سیاسی-مانند رئیس جمهور 
فرانس��ه- مداخله نظامی ترکیه در سوریه را به طور جدی منتهی به 
جنگ میان ترکیه و روس��یه اعالم کرده ان��د؛ ناتو هم در این میان 
اعالم کرده اس��ت که در صورت دخالت ترکیه در س��وریه و در 
صورتی که این اقدام منتهی به جنگ میان مس��کو-آنکارا ش��ود، 
حمایت��ی از ترکیه نخواهد کرد. در این میان، قطعنامه پیش��نهادی 
روس��یه در شورای امنیت در جهت احترام به حق حاکمیت دولت 
س��وریه )که به معنی منع مداخله نظامی ترکیه در سوریه است( با 

مخالفت آمریکا و فرانس��ه رد ش��د. 

مذاک�رات ژن�و و پیامدهای شکس�ت 
آن

چن��د دور مذاک��رات ب��رای خاتمه جنگ 
داخلی س��وریه هی��چ حاصل��ی در عرصه 
عمل، دربرنداش��ته اس��ت. گمان می رفت 
ک��ه ب��ا حض��ور ای��ران، مذاک��رات روند 
نتیجه بخش تری به خ��ود بگیرد، اما کندی 
رون��د مذاک��رات همچنان بر ق��وت خود 
باقیس��ت. ی��ک دلیل آن اس��ت که ش��اید 
ب��رای مذاک��ره  اراده ای  طرفی��ن منازع��ه 
ندارند. از این رو س��ودای ب��ه راه انداختن 
یک »دیتون خاورمیانه ای« در س��وریه راه 
به جای��ی نخواهد برد. مس��ئله تنها محدود 
به اص��رار برای باقی ماندن یا نماندن اس��د 
در ق��درت نیس��ت؛ حت��ی اینک��ه گروهی 
مانن��د »احرار الش��ام« یا کردهای س��وریه 
بای��د در مذاک��رات حاضر باش��ند ی��ا نه، 
مش��کل الینحلی در این می��ان نخواهد بود 
بلکه مس��ئله این اس��ت که ترتیبات مربوط 
به آتش بس و کمک رس��انی به ش��هرهای 
درمحاصره –چه برس��د ب��ه یافتن راه حل 
سیاس��ی- هی��چ نقط��ه ای ب��رای پذیرش و 
ش��روع ندارد. در حالی ک��ه آمریکا وعده 
آتش بس از اوخر فوریه و روس��یه پیشنهاد 
آتش ب��س از اول م��ارس را داده بودن��د، 
بشار اس��د اعالم کرد که عملیات نظامی تا 
زمان پاکس��ازی کامل مخالفان و در طول 
تمامی مذاکرات ادام��ه خواهد یافت. بیان 
مسائلی از این دست یا اینکه کلیه مخالفان 
مس��لح تروریست هس��تند و با آنها مذاکره 
نخواهد شد، به این معنا است که اسد هنوز 
قصد مذاکره با طرف ه��ای خود را ندارد. 
رفتار روس��یه هم که هیچ نش��انی از توقف 
عملیات نظامی در بر ن��دارد و موید همین 
مسئله است که خبری از آتش بس نخواهد 
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بود. به نظر می آید حتی اگر مذاکره جدی 
هم از س��وی اس��د صورت گیرد، انجامش 
موکول ب��ه تکمیل پیروزی های به دس��ت 
آمده در حلب، درعا، حومه دمشق و الذقیه 
است تا دست اسد در مذاکرات سیاسی را 
باال ببرد. پیامد شکس��ت مذاکرات، شدت 
ترکیه  و  گرفت��ن کوش��ش های عربس��تان 
برای ممانع��ت از ناب��ودی مخالفان دولت 
سوریه اس��ت. زمانی که ریاض اعالم کرد 
نیروی زمینی به س��وریه اعزام خواهد کرد، 
نخس��ت با مضحکه محافل سیاسی و نظامی 
مواجه ش��د. اما پس از اع��الم این موضع، 
کشورهایی همچون بحرین، قطر و امارات 
متحده عربی همراهی خود با این کشور را 
اعالم کردند. زمانی که عربستان جت های 
جنگی خ��ود را با موافقت ترکیه در پایگاه 
اینجرلی��ک مس��تقر ک��رد این مس��ئله که 
مداخله جدی سعودی- که ادعا شده صرفاً 
علیه داعش اس��ت- به چیزی بیش از مانور 
ی��ا التماس حمایت بیش��تر از آمریکا، تعبیر 
ش��د. به ویژه اینکه ترکی��ه هم اعالم کرده 
اس��ت برای مقابله با تروریس��ت های متحد 
پ.ک.ک، یعن��ی کردهای س��وریه آماده 
مداخل��ه نظامی اس��ت و عملی��ات تاکنون 
مح��دودی را در ای��ن زمین��ه آغ��از کرده 
اس��ت. برخی با توجه به جنگ فرسایش��ی 
طوالنی مدت عربستان و متحدانش در یمن 
و کیفی��ت احتم��اال پایین نیروه��ای زمینی 
سعودی، به این پرس��ش که آیا این کشور 
قادر به انجام عملیات نظامی در سوریه علیه 
داعش هست یا خیر، پاسخ منفی می دهند. 
به ویژه اینکه متحدان س��عودی مانند مصر 
هم از ورود به جنگ س��وریه اکراه دارند. 
با این حال، عربستان و متحدانش، توان آن 
را دارن��د که با ارس��ال واحدهای عملیات 

ویژه و با پش��تیبانی س��نگین هوایی و توپخانه ای عملیات مؤثر علیه 
داعش صورت دهند. س��عودی و متحدانش هر یک با ارسال یک 
یا چند گردان نیروی ویژه می توانند نیروی کوچک اما کارآمدی 
در مقابله با داعش ش��کل دهند. اگرچ��ه اینکه آنها در کدام جبهه 
زمینی وارد عمل شوند، مسئله ای بغرنج است. در شمال و از طریق 
مرز ترکیه، حوالی دو شهر منبج و الباب تنها محل آزاد رویارویی 
با داعش است. در جنوب و در مرز با اردن، منطقه کوچکی تحت 
کنترل »لواء شهدای یرموک« است که با داعش بیعت کرده است. 
آنچه باقی می ماند امکان کاربرد نیروهای چترباز یا هلی بورن نیرو 
در عمق خاک س��وریه و در نواحی مانند تدمر و رقه اس��ت که با 
توجه به خطرات متعدد آن )س��اقط شدن توسط نیروهای سوری-

روسی که غیرقانونی بودن حضور نظامی سعودی در خاک سوریه 
را اع��الم کرده اند و نیز خطر نابرابری نیرو در برابر داعش( بعید به 

نظر می رس��د.
نکته مهم که در تببین رفتار عربس��تان و ترکیه باید مد نظر قرار 
گی��رد، بی اعتمادی کام��ل هر دو به آمریکا اس��ت. این بی اعتمادی 
پس از  دیدار جان کری با اپوزیس��یون س��وریه در ریاض تش��دید 
شد. گفته می شود وزیر خارجه آمریکا به ریاض حجاب، هماهنگ 
کننده ارشد کمیته مذاکرات سوریه گفته است که آیا مخالفان اسد 
انتظ��ار دارند آمریکا ب��ه خاطر آنها با روس��یه وارد درگیری نظامی 
مس��تقیم شود؟ این س��خن به این معنا است که از نظر آمریکا تسلیح 
بیشتر مخالفان اس��د، به ویژه به سالح هایی مانند موشک های دستی 
ضدهوایی، با پاس��خ تند و احتماال خشن مس��کو همراه خواهد بود. 
دیمیت��ری مدودوف، نخس��ت وزیر روس��یه، به صراح��ت گفته که 
هرگونه رویارویی زمینی یا دخالت نظامی به منظور تغییر سرنوشت 
س��وریه حاصلی جز وقوع جنگ جهانی سوم نخواهد داشت. گفته 
می ش��ود کری در مذاکرات ریاض، به اپوزیسیون سوریه تنها لزوم 
ورود ب��ه فاز گفتگوی سیاس��ی را خاطرنش��ان کرده اس��ت. همین 
ناامی��دی از مواضع آمریکا، هم موجب ش��د ت��ا حجاب، مذاکرات 
را بدون تحول در وضعیت روی زمین در س��وریه بیهوده اعالم کند. 
قرار است مذاکرات در 25 فوریه از سرگرفته شود اما مخالفان اسد، 
آزادی زندانی��ان و خاتم��ه منع ورود مواد مورد نیاز برای س��اکنین 
مناطق تحت محاصره را ش��رط حضور خود در مذاکرات یا حداقل 
دس��تیابی به آن بالفاصل��ه پس از خاتمه مذاک��رات اعالم کرده اند. 
اما بدیهی اس��ت که این دو ش��رط تنها زمانی از سوی اسد پذیرفته 
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می ش��ود که اجرای آنها اهمیت نظامی خود را از دس��ت داده باشد. 
با این حال به نظر می رسد اعالم توافق مقدماتی آمریکا و روسیه در 
مورد آتش بس در س��وریه، نشان از برخی توافقات طرفین در مورد 
س��وریه داشته باش��د که در این میان موافقت ایران با مفاد آن امری 

بسیار محتمل است.

تحوالت جدید در قضیه پناه جویان 
کشیده شدن نبرد نیروهای هوادار اسد و مخالفانش به شمال حلب، 
موجب پدید آم��دن موج جدیدی از آوارگان پناهجوی س��وری 
ش��ده اس��ت. تخمین زده می ش��ود بین 300 تا 600 هزار سوری بر 
اثر این دور از درگیری ها آواره ش��وند. تنها مسیر در برابر آنها، در 
حالی که در ش��رق داعش، در غرب کردها و در جنوب نیروهای 
دولتی قرار دارند، مرز ترکیه اس��ت. با این حال ترکیه مرز خود را 
به روی پناهجویان سوری بس��ته است. ترکیه به قدری از اقدامات 
ص��ورت گرفته در خصوص بحران س��وریه ناخش��نود اس��ت که 
اردوغان، نخس��ت وزیر این کش��ور، به صراحت اروپ��ا را تهدید 
کرد که اگر فکری به حال س��وریه نکنند، همه آوارگان س��وری 
را ب��ه اروپا روان��ه خواهد کرد. اروپا که دیگ��ر تاب تحمل ورود 
بیشتر آوارگان را ندارد، اقداماتی جدی را در دستورکار قرار داده 
اس��ت: اخراج گسترده پناهجویان، فش��ار بر مقدونیه و یونان برای 
بستن مرزهایش��ان به روی پناه جویان و باالخره دست به دامان ناتو 
ش��دن. در این میان ناتو برای نخس��تین بار کشتی های جنگی را به 
کار گرفته اس��ت تا علیه عملیات قاچاق انس��ان به اروپا در دریای 

مدیترانه به کار روند.

نتیجه گیری
چهار ماه پس از شروع حضور نظامی روسیه در سوریه، نیروهای 
هوادار اسد موفق به پیش��روی هایی نمایان در چند جبهه شده اند. 
این پیشروی احساس خطر عربستان و ترکیه را برانگیخته است. به 
ویژه ازاین جهت که آمریکا به سیاس��ت مبهم خود در خصوص 
س��وریه ادامه داده و کردهای س��وریه هم با همکاری و همگامی 
با روس��یه، علیه مخالفان اسد وارد عمل ش��ده اند. برای ریاض و 
آن��کارا تنها چاره به جای انتظار برای واکنش آمریکا، آن اس��ت 
ک��ه خود رأس��اً وارد عمل ش��وند و حمایت از مخالفان اس��د را 
برای ممانعت از فروپاش��ی جبهه حلب و نقاط دیگر مانند الذقیه 

و درعا شدت بخش��ند؛ با داعش و کردها 
ک��ه دش��منان مخالفان اس��د هم هس��تند، 
بجنگن��د و البت��ه از این طریق ب��ه آمریکا 
نش��ان دهند که نباید از ترکیه و عربس��تان 
صرف نظر کند. به نظر می رس��د آن گونه 
که آمریکا خود را مش��تاق به همکاری با 
روس��یه در مورد سوریه نش��ان می دهد و 
آنگونه ک��ه حمایت از کردهای س��وریه 
را ب��ه یک��ی از ارکان سیاس��ت خود بدل 
ساخته است، تنش در روابط میان آمریکا، 
ترکیه و عربستان باال خواهد گرفت. با این 
وضعیت، امید ب��ه توفیق مذاکرات اندک 
خواهد بود و البته قص��ه پرغصه آوارگان 
سوری و مردم آسیب دیده از جنگ که به 
سبب محاصره و بمباران و عملیات جنگی 
در تنگنای مرگ و زندگی هس��تند، ادامه 

خواهد یافت.
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