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 همقدم

های اخیر تحوالتی جدی به خوود   بحران سوریه در ماه

دیده است که از یک سو حاصل توافق ایجواد ماوا ق   

کوواهت تووات در نسووسا ه اسووت   از سوووی دی وور بووا 

یابد. ایجاد ماوا ق   تفاهمات ر سیه   امریکا ارتباط می

چهار ماطقۀ سوریه، ماا ق امن مورد کاهت تات در 

توجووه امریکووا   مسحوودا ت را بووه حا.وویه را وود. امووا  

هوای   تحرکات ر سیه پس از این توافق، گویوای بوازی  

درصودد پیبوبرد نن    مسکوموازی   مساوّعی است که 

پوس از توافوق ایجواد    کوه   است. تحوالت مهم سوریه 

ماا ق نتت بس در نسسا ه در سوط  عمییواتی بور ز    

  د عبارتاد از:کرد

توقف پیبر یِ  یر های تحت حمایتِ امریکا    -

جاوب سوریه بوه سومت دیراوو  ر   رسویدن      ازاردن 

 ارتت سوریه به مرز سوریه   عراق؛

موورد حمایوت    SDFتوقف پیبور یِ  یر هوای    -

 امریکا به سوی دیراو  ر؛

نغاز پیبور یِ نرا  ارتوت سووریه از تودمر بوه       -

  نزادسوازی ماوا ق مهموی در     سوی .رق )دیراو  ر(

 مسیر حرکت از جمیه .هر اسسراتژیک سُخاه؛

بازگذا.سن راه خر ج  یر های داعت از رقه به  -

 سوی دیراو  ر از سوی امریکا   مسحدان نن؛

کُاد .دنِ پیبر ی ارتت سوریه به سوی رقوه   -

 در .مال در  سیجۀ فقدانِ پو.ت هوایی مااسب؛

.وده در  ایجاد ماوا ق کواهت توات )توافوق      -

هوای ر سویه   اپوزیسویون     نسوسا ه( در  سیجوۀ توافوق   

)بد ن اثرگذاریِ جدیِ ترکیه   ایران( در سوه ماطقوۀ   

 درعا، غو ه دمبق   حمص؛

تر .دنِ مواضع ترکیه   ایوران در برابور      دیک -

 اقعیتِ تکر یِ ر سیه در ایجاد ماا ق یاد.ده در باد 

 فوق.

محووری   ای های یاد.ده، فرضویه  در  سیجۀ گ اره

ر اج یافت که مباای نن توافقِ ر سیه با ایاالت مسحده 

در ارتباط با نیادۀ بحران سوریه است. اوبسوه بوه   ور    

رسد توافقی کالن در کار  یسوت   تاهوا توافقواتی     می

مقطعی   ج ئی میان ر سیه   امریکا  جوود دارد کوه   

در سوط  عمییواتی   در ر ی زمووین  یو  بور ز کوورده     

هوای   که در مواه  –افق در .رق سوریه مباای تو است.

تقسویم   –نیاده  قطۀ ثقل تحوالت سوریه خواهد بود 

ماطقوۀ  ادی اوفورات بووه  حووی اسووت کوه ر سوویه       
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مسحدا ت دیراو  ر را نزاد کااد   امریکا   مسحودا ت  

در صورت  –.هر رقه را به تصرف در ن ر د. این توافق 

ای  ر پواره های ج ئی است که د از جمیه توافق – جود 

  ر سویه   بود ن   دی ر از  قاط سووریه میوان امریکوا    

ای صوورت   اثرگذاریِ جدیِ بازی ران محیوی   ماطقوه  

 گرفسه است. 

ای  یوو  بووه  در چاووین فیووایی بووازی ران ماطقووه

 ا ود. از  بازبیای ر یکرد خود در قبوال سووریه پرداخسوه   

مسسقر در ریوا    جمیه عربسسان به اپوزیسیون سوری

ا الع داده است که الز  است بر سر چوارچوبی  ووین   

توافق کااد   ایاکه دی ر پیت .رط رفسن ببوار اسود   

ها را  توا د ماافع نن برای رسیدن به توافق سیاسی  می

بیکه باید بر سور مودت زموا ی کوه  ی در      تأمین کاد

مرحیۀ ا سقاوی خواهد ما د    ی  بر سور اخسیوارات  ی   

 ز ی کااد.    رۀ ا سقاوی چا هدر د

اعساوایی   از سوی دی ر، ترکیه که از یک سو با بی

امریکا به تهدیدات امایت میی خود مواجوه .وده   از   

سوی دی ر با توافقات ر سیه با اپوزیسیون   امریکوا    

بد ن اعساای جدی به .رکای خود در نسسا ه )ترکیوه  

سر بوا    ایران( ر بر ست، به سوی همکاری هرچه بیبو 

ایران به  یژه در ماا ق .مال غربوی سووریه گورایت    

رسود ترکیوه ایون بوار      بیبسری یافسه است. به   ر می

بیت از هر زما ی نمادۀ همکاری بوا ایوران در ماوا ق    

.مال سوریه است   گوو  .واواتری بورای پوذیر      

همکاری بوا ایوران   ارتوت سووریه در دی ور ماوا ق       

رسد ر ابط ترکیوه    ر میبه  یژه ن که به   سوریه دارد.

 اواصره دچار چاوت .ده است. با جبهه

هووا در حووال تخییووۀ  در فیووای  وووین، امریکووایی

ماا ق جاوبی سوریه هسساد. تخییۀ ایون ماوا ق بوه    

معاای پذیر ِ بازگبت ارتت سوریه به این ماوا ق    

این  کسه فرضیۀ بواز   ی  دیراو  ر از سوی امریکا است. 

 کاد.      ا.ا سن را تقویت می.دنِ باب تعامل دمبق 

رسد الز  اسوت ج.   در چاین .رایطی به   ر می

 ا. ایران در سوریه به  کات زیر توجه  یژه دا.سه با.د:

هوا   نغواز   گسوسرا دن     تعامل با تمامی  ورف  -

بودیل بورای تقویوت     های موازی یک ضر رت بوی  بازی

هوا از   جای اه ایران در ترسیم نیادۀ سوریه است. ر س

کااد   الز   ان به عاوان یک برگ بازی اسسفاده میایر

هوای   است ایران  ی  توجوه دا.وسه با.ود کوه از بورگ     

اسوسفاده   –ها  همچون ر س –مساوّع موجود به خوبی 

 کاد؛

گسسر  تعامل با ترکیوه بور محوور سووریه در      -

این مرحیه حائ  اهمیت است. ترکیه بیت از هر زما ی 

ایران برای ایفوای  قوت   پیت از این نمادۀ همکاری با 

در سوریه   بوه  یوژه مهوار تهدیود کردهوا در .ومال       

سوریه است. ایران باید از ایون فرصوت بورای تحکویم     

جای اه ارتت سوریه   مسحودا ت در ماوا ق .وماوی    

 )ادوب   عفرین( بهره ب یرد؛

ایران   ترکیه به  یژه باید بر سر ایجاد ماطقوۀ   -

توری .وو د    یکاهت تات در ادوب  ارد همکاری جد

تا ر سیه  سوا د، همچون سوه ماطقوۀ دی وری کوه بوا      

اپوزیسیون   با همراهی امریکوا بوه توافوق رسوید، در     

ادوب  ی  به بها ۀ عد  توافق ترکیه   ایران دسوت بوه   

 تکر ی ب  د. ترکیه نمادۀ چاین تعامیی است؛

امریکووا   ر سوویه بووه سوووی کوواهت تووات در  -

د دقت دا.سه با.ود  کااد   ایران بای سوریه حرکت می

به عاوان کبور بر هم ز ادۀ ثبات   ایجاد کاادۀ تات 

مطرح  بود. باابراین، تمامی تحرکوات ایوران بایود در    

فیای کاهت تات    ه تبدید نن تا یم .وود. ایون   

هوای مقطعوی    اوبسه به معاوای از دسوت دادنِ فرصوت   
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ها  باید به قاعودۀ کوار ایوران در      یست اما این فرصت

 ر مرحیۀ پیت ر  تبدیل .و د؛سوریه د

 کسۀ حائ  اهمیت نن است که به جای رسیدن  -

به توافقی کالن با کبورهای درگیر از جمیه ر سویه    

هوای خُورد      ترکیه، ایران باید به سوی تعریوف پور  ه  

هوا در تعامول بوا تموامی بوازی ران       عمییاتی کردنِ نن

 موجود در صحاۀ سوریه پیت بر د؛

کردنِ بوازی بوا اپوزیسویون     کسۀ  اپسین فعال  -

سوریه است. این بحث پیبوسر بوا .وخص ببوار اسود      

مطرح .ده اسوت    ی  یو  موافوق تعامول ایوران بوا       

اپوزیسیون است. باابراین، ایران باید بد ن   را ی  ارد 

های مخسیف اپوزیسیون سووریه   تعامیی جدی با جریان

 در راسسای رسیدن به توافقاتی در سطوح خُرد ببود.

 


