
 

 همقدم

الوروف وزیر امور خارجه روسیه  سرگئی هفته گذشته

 دوازدهو جان کری وزیر اموور خارجوه امری وا او  از     

ساعت گفتگو در ژنو اعالم کردنو  کوه ایوف گفتگوهوا     

ها میان روسیه و امری ا را کواه  داده و دو   سوءتفاهم

به یک راه حل عملی برای هم اری نظامی در  را طرف

. کرده اسوت حلب و حتی در سایر نقاط سوریه نزدیک 

ای  از مذاکرات وزرای خارجه، کارشناسان نظامی دو 

های عملیوات نظوامی مروترر در     طرف نیز در ژنو راه

سورگئی شوویگو   حلب را مورد بررسی قرار داده بودن . 

بوه خ رنگواران    ای نیوز در ماواح ه  وزیر دفاع روسویه  

فعوال   یارما در حال حاضر در مرحله بسو که ه بود گفت

 تأکیو   یگووشو هستیم.  ی اییمذاکرات با هم اران آمر

در حال حرکوت گوام بوه گوام     که روسیه و امری ا  کرد

مروترر علیوه    به شروع م وارزه  ش ن تر یکنزدبرای 

ها و تالش برای بازگردان ن صلح در سووریه   تروریست

 هستن .  

هوا طوی چنو  مواه اخیور       چه اخ ار و گزارشاگر 

ها میوان امری وا و    ح ایت از افزای  قابل توجه رایزنی

حل غیور نظوامی بورای     روسیه برای رسی ن به یک راه

حل و فال بحران سوریه و در گوام نسسوت مو یریت    

بوا  بحران انسانی در حلب دارد، اموا ایوف موضووع کوه     

ی رسی ن بوه  های دو طرف برا توجه به دالیل و انگیزه

اوذیر و یوا    یک توافق، چنیف توافقی تا چه ان ازه ام ان

 مؤثر خواه  بود، هنوز مورد تردی  است.

، بوه نظور   شود تا آنجایی که به روسیه مربوط می

راه رد روسیه در  رس  که سه مسئله زیر در ت ییف می

 :  کنن  نق  محوری ایفا میحلب 

از نظر روسیه رسی ن به یک ایوروزی نظوامی   . 1

هوا،   قاطع در حلب قابل دسترس نیسوت: از نظور روس  

دسوتیابی بوه یوک    چهوار سوال ن ورد اایااوای،      از ا 

ایروزی نظامی در حلب برای هر یک از طورفیف غیور   

بایو  موازنوه قو رت در    مم ف است و به همیف دلیول  

ایف شهر از طریق موذاکرات سیاسوی دچوار ترییورات     

هوا امی وارنو  از    اساسی شود. بوه ع وارت دیگور، روس   

های مسوال  در   طریق مذاکرات سیاسی با امری ا گروه

رو و افراطی ت و یل کننو .    حلب را به دو قسمت میانه

در صووورت موفقیووت روسوویه در ایووف زمینووه، ایووف    

رو  هوای میانوه   بن ی موجب خواه  ش  که گروه تقسیم

د فراینو  موذاکرات   اسلحه خود را زمیف گذاشوته و وار 
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های افراطی با هم اری  سیاسی شون  و در مقابل گروه

مرترر امری وا و روسویه موورد تهواجم قورار گیرنو .       

چنانچووه چنوویف توووافقی حاصوول شووود، ایووف موضوووع 

توان  یک دستاورد مهم برای روسیه تلقی شود. بوه   می

روی امری ا و  همیف دلیل ی ی از مر الت اصلی ای 

حل مروترر، موضووع     ن به یک راهروسیه برای رسی

تف یک ش ه نظامیان در حال ن رد در ایف شوهر بووده   

هوای مسوال     به گفته الوروف ج ا کردن گوروه است. 

الناره یک عنار کلی ی  معت ل از ش ه نظامیان ج هه

هووا در سوووریه اسووت. الوروف در  در کوواه  خرووونت

مااح ه مط وعاتی ا  از مذاکره با کری اعوالم کورد   

هایی که آنهوا را تروریسوت    روسیه فهرستی از گروهکه 

هوا نیوز    دان  به امری ا ارائه کرده اسوت و امری وایی   می

هوایی کوه او  از     برای نسستیف بار فهرستی از گوروه 

میانجیگری امری ا حاضر به ترر مساصمه هسوتن  را  

ان . به گفته مقاموات امری وایی و روسوی، بوا      ارائه داده

هوای تحوت    سرزمیف ،های مسال  توجه به این ه گروه

دهنوو ،  کنتوورل خووود را در اختیووار ی وو یگر قوورار مووی

رو بسویار   نظامیان میانوه  ها از ش ه ج اسازی تروریست

، روسوی  دشوار است. بر اساس اظهارات برخی از منابع

امری ا و روسیه در مورد آغاز حمالت هماهنو  شو ه   

هوا در حلوب از اواسوا مواه سورتام ر بوه        به تروریست

هوای   ی وی از زمینوه  انو .   توافقاتی دسوت ایو ا کورده   

هم اری برقراری ارت اط میان اایگاه نظامی حمیمویم  

ها قورار دارد و اایگواه    در سوریه که تحت اختیار روس

نیروهای امری ایی در امان اایتست اردن عنووان شو ه   

تووالش بوور ایووف اسووت کووه تووا آن زمووان تنهووا   اسووت.

کوه حاضور نیسوتن      هایی در حلب بواقی بماننو    گروه

سالح خود را در نتیجه یک ماالحه سیاسی به زمویف  

 بگذارن .

همانطور که گفته ش  ای  از ایف نیوز امری وا و   

روسیه در ایف زمینه گفتگوهای زیوادی را انجوام داده   

بودن  اموا هور بوار او  رسوی ن بوه برخوی توافقوات         

اخووتالف نظرهوا در ایووف زمینوه اوه گرفتووه   مقو ماتی  

ور نمونه در اوایل ماه ژوئف او  از تهواجم   است. به ط

هوای مسوال  در شومال حلوب، مقاموات       ج ی  گوروه 

ها را متهم کردن  که با طوالنی کوردن   روسی امری ایی

رو و تروریست از ی  یگر،  های میانه زمان تف یک گروه

زمان الزم را بورای تج یو  قووا در اختیوار آنهوا قورار       

 ان . داده

برای آزادی حلب سویه  اق ام نظامی قاطع یک. 2

توان  به یک فاجعوه انسوانی در ایوف شوهر ت و یل       می

ظوواهراو وخامووت اوضوواع در حلووب هووم طوورف  شووود: 

امری ایی و هم طرف روسی را متقاع  کرده اسوت کوه   

هوا در ایوف شوهر     مسیری برای اایان دادن به درگیری

نزدیک بوه  به گفته منابع روسی  در حال حاضربیابن . 

کننو  کوه    مچنان در حلب زن گی میهزار نفر ه ٧٠٠

حلووب در گروگووان  و غوور  بسرووی از آنهووا در شوور 

بوا توجوه بوه ایچیو گی      های افراطی قرار دارنو .  گروه

ای نوو ارد بووا تروو ی   روسوویه عالقوه  ،اوضواع در حلووب 

ای غیر انسوانی   وجهه ایف شهر،حمالت به مسالفان در 

نظر  به ع ارت دیگر، ازاز خود در سوریه به جا بگذارد. 

هوا ایووروزی نظووامی در حلوب در مقابوول فاجعووه    روس

ای کوه از   توان  ب ار بیاورد و تاویر منفی انسانی که می

روسیه در اف ار عمومی منطقوه و جهوان ایجواد کنو ،     

  بو  از آتو  روسیه به همیف دلیل، قابل اعتنا نیست. 

به  های برر دوستانه ساعته به منظور ارسال کمک ٤٨

بور اسواس    با ایوف حوال،  ه است. ایف شهر حمایت کرد

های افراطی در شر   بیانیه وزارت خارجه روسیه گروه

حلب علیرغم توافق اولیه، مانع از دسترسی موردم بوه   

انو . بیانیوه وزارت خارجوه روسویه      هوا شو ه   ایف کمک
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هوای ترویسوتی    همچنیف نحوه انع اس ایف اق ام گروه

را هوای منطقوه    در مط وعات غربی و برخی از اایتست

قطوع آ    در حوال حاضور   دهو .  مورد انتقاد قرار موی 

شرایا زن گی در آن را بسیار  حلب هایی از شهر بس 

 دشوارتر ساخته است.

از نظوور روسوویه حوول و فاوول مسووئله حلووب  . 3

توان  به م لی از هم اری موفق امری ا و روسیه در  می

ها اگرچه  حل و فال مسائل جهانی ت  یل شود: روس

را در فراینوو  مووذاکرات طوورف صووادقی   هووا امری ووایی

ها بیروتر بوه دن وال     دانن  و معتق ن  که امری ایی نمی

نمووای  م ووارزه بووا داعوو  در منطقووه هسووتن ، امووا   

امی وارن  که گام به گام آنها را به موضوعی وارد کننو    

راه بازگرووتی بوورای آنهووا وجووود ن اشووته باشوو .  کووه 

یووان هووا در جر طووور کووه گفتووه شوو ، امری ووایی  همووان

هوای   مذاکرات اخیر برای نسستیف بار فهرستی از گروه

رو را در حلب منترر کردن  که به شوفاف شو ن    میانه

کنو     هر چه بیرتر صحنه عملیاتی در حلب کمک می

هووا اووی  از ایووف از آن اجتنووا   امووری کووه امری ووایی

ی ی دیگر از موضوعاتی کوه وزرای خارجوه    کردن . می

موورد آن در ژنوو بوه توافوق      امری ا و روسیه ظاهراو در

هوا در موذاکرات صولح     ان ، حضور تمامی گوروه  رسی ه

شوود   های کرد نیز می باش . ایف مسئله شامل گروه می

مذکرات کنار  که در گذشته به دلیل مسالفت ترکیه از

 گذاشته ش ه بودن .

از سوی دیگر، برای روسیه نیز نموای  هم واری   

تواننو  مسوائل    ه موی با امری ا به عنوان دو قو رتی کو  

جهانی را حل و فال کنن  بسیار حائز اهمیوت اسوت.   

الوروف وزیر خارجه روسویه، در ماواح ه مط وعواتی    

سواعت بوه طوول     12ا  از مذاکرات اخیور ژنوو کوه    

انجامیوو ، بووا افتسووار از این ووه رکوووردی در مووذاکرات  

سیاسی به جا گذاشته است سسف گفت. الوروف ال ته 

شاره کرد که در مذاکرات ماه ژوئوف  به ایف مسئله هم ا

که در مس و انجام ش ، یک سواعت بیروتر از ایوف دو    

وجوه بوه   بودنو . بوا ت    طرف با ی و یگر موذاکره کورده   

کن  و به  نی دن ال میمسیری که روسیه در سطح جها

روسویه او  از بحوران     ویژه ا  از انزوای سیاسی که

ال هوا بوه دن و    اوکرایف با آن مواجه بووده اسوت، روس  

نران دادن ایوف مسوئله هسوتن  کوه تنهوا روسویه و       

توانن  مسائل مهم جهانی را حول   امری ا هستن  که می

 و فال کنن .


