
 

 همقدم

همکاری روسیه و آمریکاا ررااارس ساهریه ااه م   ا       

. مجماه  وهاماو و رلیاو    ت یین کنندس رسیدس اسا  

ااه تهاقاج یدیاد     واشنگتن و مسکه رهد که نشان م 

حال  که رولا   رر  .اند رسیدساحران سهریه  ارای حو

هااای آ اار کااار  ااهر را  رر آمریکااا ماااس ااااراا اواامااا

رر  ااا روسایه    هاستار همکاریکاخ سفید  گذراند، م 

پا   . یان کری وزیر  اریه آمریکا شدس اس سهریه 

از تهاقج ااا روسایه ررااارس ماهارری     از سفر اه مسکه، 

مهام  یزییات  قرار اس مهم  بر رارس اس . هر چند 

شهاهدی کاه رر  اما ا بار و تهاقج محرمانه ااق  اماند، 

آستانه رور یدید ماذاکرات روسایه و آمریکاا منتشار     

تا حدی نشان رهندس چاارچه  تهاقاج شادس     شهر، م 

اه رلیاو ت ارااات  کاه     میان مسکه و واشنگتن اس .

 این تهاقجمناقع ایران اا آمریکا رر سهریه رارر، مسلما 

تهاند  مهیب شکو گیری پیامدهای   هاهد شد که م 

اار ایان   مناقع ایران رر سهریه را تح  تاثیر قرار رهد. 

هاا و   اساس لزم اس  شارای  ایان ماذاکرات، انگیازس    

هاا   اهداف طرقین و احتمال تغییرات رخ رارس رر ارنامه

 مهرر اررس  قرار گیرر.  

 موارد توافق شده

اطالعاتی علیه داعش و آغاز -از همکاری نظامی

سووری هوه عاووا     -دور جدید مذاکرات سوری

مواردی از توافق آمریکا و روسیه درهاره سووریه  

هاا چ ادر ایرایا  و     اما اینکه این تهاقج شود. یاد می

آور  هاهد اهر، یای احث رارر. ااه گفتاه ار ا      الزام

م امااات مسااکه، روساایه  هاسااتار اقاادامات مشااترا 

ااشاد و رر هاسا     نظام  ارای مبارزس اا راوا  ما   

قاج یاا اایاد ماهرر مهاق ا  رولا        کررس اس  این تها

سهریه قرار گیرر و یا رر شهرای امنی  ساازمان ملاو   

تصهیب شهر. ار اساس تجراه تهاق ات چند ماس ا یار،  

امکان رارر اه اصرار روسیه تهاق ات یدید نیز رر قالب 

پی  نهیس  مشترا میان روسیه و آمریکا رر شهرای 

 امنی  سازمان ملو م رح و تصهیب شهر.

همکواری اطالعواتی یوا نظوامی       چوب چار

روسیه رر یک سال گذشته اارها اا ن د وملکرر ائتالف 

ولیه راو  ااه رهباری آمریکاا،  هاساتار      الملل   این
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هاا   یدیاد ولیاه تروریسا     الملل   اینتشکیو ائتالف 

ااه نظار    غراا   هاای  رساانه  گازار   اراساساهر، اما 

ارائه کمک اطالواات    سفید کاخ تازس پیشنهاررسد  م 

اه روسیه اار ولیاه راوا  و یبهاه نصارت رر قباال       

هاای   گاروس  ولیاه  ساهریه  حماالت  تهقفتح ج شرط 

. م امات آمریکاا  اس  آمریکا حمای  مهرر اپهزیسیهن

 "اطالواااات تبااارل  ت هیاا  " راسااتای  ررطاارح را  

 یاا  اترمشا  نظاام   ریازی   ارنامه شامواند که  س هاند

 آمریکاا  ههای  حمالت اا هماهنگ  یا رارن قرار هدف

روسایه   اما. شهر نم  سهریه رر نظام  وملیات ریگر یا

 هاستار اقدام مشترا نظام  روسایه و آمریکاا ولیاه    

 شدس اس .  ها تروریس 

تصمیم یبهه نصرت ارای اوالم یدای  از ال اودس 

تاهان یکا  از    را م « الشام قتح یبهه»و تغییر نام اه 

 باار تهاقااج و همکاااری مشااترا پیاماادهای انتشااار 

 امااحتمال  آمریکا و روسیه رر اراار این گروس رانس . 

 رویکارر یدیاد   کاه  ناد کرر اوالم نیز روسیه و آمریکا

 ایان  ماهیا   از انها آ ارزیااا   رر تغییری نصرت یبهه

 گاروس  ایان  واشانگتن مسکه و  نظر از و رهد نم  گروس

 .اس  آنها ارای تهدیدی همچنان

: همزماان ااا انتشاار    سوری-سوریمذاکرات 

ا باری ررااارس تهاقاج پشا  پاررس آمریکاا و روسایه       

رراارس سهریه، رول  سهریه نسب  اه اازگش  اه میاز  

مذاکرس ااراز تمایو کاررس و ماالفاان نیاز ارهاار نظار      

کررند که این تهاقج شاامو تصامیم اارای سرنهشا      

ااشد. ایان رر   اشار اسد رئی  یمههری سهریه نیز م 

اادون  حال  اس  که رمشج اوالم کررس مذاکرات ااید 

و ااا    شرط  و ادون هایچ مدا لاه  ااری     هیچ پی 

اا این حاال ااه نظار     .حمای  سازمان ملو انجام شهر

های ساهری ااه    رسد اا قشار آمریکا و روسیه، طرف م 

میز مذاکرس اازگررند اما اینکه این مذاکرات رساتهرکار  

 مشاص راشته ااشد، مهرر تررید اس .  

 طرفین ها و اهداف  انگیزه

یه، ماذاکرات  از زمان حضاهر نظاام  روسایه رر ساهر    

حاو   ه منظاهر رسایدن ااه یاک راس    روسیه و آمریکا اا 

اا یدی  ایشتری  احران سهریه سیاس  یرای مدیری 

ماحصو این مذاکرات تشکیو گاروس   بال شدس اس .رن

 اکتبار  ٣٠ایانیاه ویان    ،حمایا  از ساهریه  الملل   این

، چناادین رور آتاا  ااا  و  22٥٤ق  نامااه  ،2٠١٥

مجماه  ایان   هار چناد   سهری ااهر.  -مذاکرات سهری

هنهز اه نتیجه نهای  رر سهریه نرسایدس اسا ،   ها  گام

رسایدن   تال  ارای های رو طرف از انگیزساررس   اما

حائز اهمی  ااه   اه یک تهاقج وملیات  رر مرحله ق ل 

هاا و   انگیازس  ، رر  صاه  ار این اسااس  رسد. نظر م 

تهان اه  م اهداف رور یدید مذاکرات روسیه و آمریکا 

 مهارر زیر اشارس کرر:

ار اا  از اار اسااس یاک ساناریهی ادایناناه      . ١

هناهز  کاه آمریکاا   اا تهیه ااه این  گران م ت دند تحلیو

میم ق  ا  ااارای آینادس سااهریه از منظار مناااقع    تصا 

ااه   ها امریکای  ،واشنگتن نگرقته، رر مذاکرس اا روسیه

رر  زمان رر صاحنه وملیاات  هساتند.    رنبال مدیری 

پیشنهار ا یر واشنگتن ارای همکااری مشاترا   واقع 

تحهیاو کارملین رارس    نظام  آمریکا و روسیه که کتباً

ای  از آنکه تاال  اارای حاو ق  ا  احاران      شدس؛ 

اقدام  اارای  ریاد زماان ارزیااا      سهریه تل   شهر، 

ااه وباارت ریگار، ارزیااا  هادف و انگیازس        شاهر.  م 

واشنگتن از ارایه طرح همکااری روسایه و آمریکاا رر    

هاای   سهریه، ا د از ت ااااهای مکارر مساکه رر ساال    

ال آن اس  ا یر یک نتیجه ایشتر ندارر؛ آمریکا اه رنب

که رر مدت  که این کشهر اه رلیاو ررگیار شادن رر    



 ها و اهداف روسیه و آمریکا درهاره سوریه؛ انگیزه توافق     ٣

 

انتاااات قارر اه اقدام نظام  یادی نیسا  از قادرت    

یک تهاقج صاهری میاان   کنندگ  روسیه اکاهد.  ت یین

تهاناد آزاری وماو روسایه رر     آمریکا و روسیه نیز م 

چند ماس آیندس را که آمریکاا ررگیار انت اال قادرت از     

ئی  یمهاهری یدیاد اسا  کااه      رول  اوااما اه ر

 .رهد

ایناناه تمایاو    ار اسااس ساناریهی  اه    اما . 2

امریکا ارای همکاری وملیاات  ااا روسایه رر شارای      

تهان تال  ایان کشاهر اارای ااه نتیجاه       کنهن  را م 

رساندن احران سهریه تا پای  از پایاان یااقتن روران    

 ریاس  یمههری اوااما ارزیاا  کرر.  

ر کمتار از یاک ساال    روسیه که ر  صه رر . ٣

گذشته، اا حضهر نظام  رر سهریه تهانسته ااه طارف   

رساد   اه نظار ما   اصل  مذاکرس اا آمریکا تبدیو شهر، 

قرصا  مهیاهر تاا پایاان رولا  اوااماا را        این کشاهر 

 .راناد  این احران م  قرص  مغتنم  ارای حو و قصو

رانند که ااه رغام آن کاه رسا       ها اه  ها  م  روس

حاار رر احران سهریه رارناد، ااا ایان     ارتر را رر حال

حال ادون مشارک  اا امریکا قارر اه حو نهای  احران 

هاا ااا تهیاه ااه      روس ،ناهاهند ااهر. واالوس اار ایان    

ایان    هاهند های  که رارند نم  ها و تهانمندی ررقی 

رر هاا   روس احران تا آیندس ای نام لهم ارامه پیدا کند.

اای  از  رهناد   نشان م مجمه  ارهارات و رقتار  هر 

آنکه مایو ااه اقادام  یکجانباه ولاه ماهثر رر ساهریه       

ااشند، اه تهاقج اا آمریکا و اقدام مشترا تمایو رارند. 

هار چناد از ومار     رلیو این مساله نیز روشان اسا ،  

رول  اوااما چند ماه  ای  نماندس اما رر نهایا  هار   

تصمیم  که اارای ساهریه گرقتاه شاهر، ااا مهاق ا        

 کا تضمین ایشتری  هاهد راش .آمری

شاااید اتااهان گفاا  ا بااار تاییااد نشاادس رراااارس  

احتمال اقازای  نیاروی روسایه رر ساهریه، آنهام رر      

آسااتانه رور یدیااد مااذاکرات روساایه و آمریکااا ااارای 

اسا .   سرو  ااشیدن اه روند حاو و قصاو احاران   

 از روسایه  یمهاهری  ریاسا   گفتن  اسا  ساانگهی  

 ساهریه  رر کشهر این نظام  نیروهای اقزای  احتمال

 اس . رارس  بر

 موانع پیشرو

ی هه ساله سوریه نشا  داده، حت ٥تجرهه هحرا  

 آور، تعهد طورفین  ای الزام رغم تصویب قطعاامه

عوالوه  است و این شرایط را  میدانیتاهع شرایط 

رقوم   نیوز هازیگرا  دیگری هر آمریکا و روسیه ، 

که تامین ماوافع آنهوا در یوو توافوق      زناد می

 .دوجانبه روسیه و آمریکا هسیار دشوار است

رر احران سهریه اازیگران  رر چند س ح ر ال  

الملل ، والوس ار رول   صرف نظر از اازیگران این رارند.

ای مت در که مناقع مت ارا   سهریه و اازیگران من  ه

روریسات   هاای ت  رر سهریه گاروس رر این احران رارند، 

 ،ایجااار ااادگمان  ق الیاا  رارنااد کااه تهانااای  متکثاار

سااهتفاهم و رر نتیجااه متاااثر سااا تن هاار تااهاق   را 

اارای حاو   مگر اینکه روسایه و آمریکاا آن ادر     ،رارند

قادرت  اهر   از ق    احران انگیزس راشته ااشند کاه  

ای  هر اساتفارس   ارای مت اود سا تن متحدان من  ه

هااای  گااروسوقااای   کااه نماینااد و رر وااین حااال از 

ساهتفاهم ارانگیاز اسا     زنناد کاه    تروریست  رقم م 

پهش  کنند و اه همکاری ارامه رهند. رر اینبارس  چشم

نیز اه رلیو ا تالف نظرهای  که میاان کااخ سافید و    

پنتاگهن رراارس حو احران سهریه از طریاج همکااری   

 تهان چندان امیدوار اهر. ، نم روسیه ویهر رارر

در این راستا قاهل توجوه اسوت در فاهوله    

دیدار  وزرای خارجه روسویه و آمریکوا و اعوالم    

نزدیو شد  مواضع دو طرف درهاره یو توافوق  
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هزرگ در سوریه، تغییر شرایط در حلب و تصمیم 

دولت سوریه هرای انجام عملیات جدید در ایون  

و روسویه هوه   استا ، موجب هازگشوت آمریکوا   

 ادهیات انتقادآمیز علیه یکدیگر شد.

 مالحظات ایرا 

مو رواارس رر سهریه قرا رسایدس  زمان ااتکار واار ریگر 

تهاناد   و ق  ا روسیه رر این زمیناه ن ا  مهما  ما     

هاا پاای میاز ماذاکرس ااا       . هر چناد روس راشته ااشد

هاای   اند اما کمی  و کیفی  رایزن  ها نشسته آمریکای 

قاج کام اثار ناهاهاد ااهر.      مسکه رر ایان تها  تهران و

 تفااهم "گفتن  اس  اا آنکه ار ا  ناارران از امکاان    

 روناد  پیشابرر  اارای  آمریکا و روسیه طرف رو "ازرگ

رر  احتمال اینکاه رهند اما  ،  بر م سهریه رر سیاس 

 پیشانهارهای  اتهاناد  نطرقییک  از رو  مذاکرات پی 

ااارای  سیاساا  حااو راس و اصااالحات ااارای مشاصاا 

 همچنان کم اس . ، رهد ارائه احران

و یاا   اگر مذاکرات ا یر اه نتیجه و تهاق   نرساد 

تهاقج چنادان قاهی و تضامین شادس میاان روسایه و       

زمان  طالیا    آنگاس چند ماس آیندس آمریکا انجام نشهر،

رر ایارای یاک وملیاات مهام و ت یاین کننادس        ارای

د اهر و سهریه از سهی یناح حام  رول  سهریه  هاه

یکبار ریگر رایزن  و مشهرت این ایران و روسایه ما    

ااا ایان حاال    تهاند اه یک نتیجه م له  منجر شاهر.  

این منهط اه شاکاف ااین ااازیگران     ااید اشارس راش 

ای ماالف اسد اس . اگر چه اا کااه  تحارا    من  ه

ریاسا  یمهاهری،    رول  آمریکا همزمان اا انتاااات 

ترکیااه و وراسااتان پاا  از ی  کااه اااین هااا ااادگمان 

کهرتای ناقریام رر آنکارا ایجار شدس نیز مزید ار ولا   

اس  که یناح ماالف اسد از اازارها و امکان همگرای  

ااشاد  کمتری رر ق دان ااتکار ومو آمریکاا ار اهررار   

  تهان صرف نظر کرر.   اما از لزوم رایزن  اا ترکیه نم 

انگیااازس و اناااااراین رر مجماااه  اایاااد گفااا ؛ 

کاررن هرچاه   والقمندی روسایه اارای حاو و قصاو     

های نه چندان آشاکار   سه و طرح سری تر احران از یک

روسیه ارای آیندس سهریه و همچنین تهاق ات محرمانه 

روسیه و امریکا از سهی ریگر، لزوم اقزای  رایزنا  ااا   

روسیه را رر شرای  ق ل  اه شدت اقزای  رارس اسا .  

تهیه اه تحهلت رر ترکیاه کاه ق  ااً     والوس ار این، اا

رر هاای ایان کشاهر     تأثیرات قااو تهیه  ار سیاسا  

احران سهریه  هاهد راش  و اا تهیه اه اهبهر ساریع  

رواا  میان روسیه و ترکیه، ااید از ایان قرصا  اارای    

هاای ساه یانباه ایاران، روسایه و       گستر  همکااری 

ر. گیاری کار   ترکیه رر حو و قصو احران سهریه اهارس 

ان تشاکیو  گران غراا  از امکا   هم اکنهن ار   تحلیو

ساان  ررااارس ساهریه    ترکیاه  و روسایه  -ایاران  محهر

گهیند. البته ااید رر نظر راش  که محهر روسایه و   م 

تهاناد ااا کشاهر ساهم  غیار از یمهاهری        ترکیه ما  

 اسالم  ایران نیز شکو اگیرر.


