
 

 همقدم

کات پس  از آ  هسو وهس      در نتیجۀ آزادی حلب و تحر

سکو میا  اهرا ، روسیو و ترکیسو و آتس    گفتگوهای م

شسورای   ٢٣٣٦ه  هعد از آ  کسو در اابسب انعمامسۀ    

تأهیسد اامعسۀ انسانر اسرار     اممیت سازما  ملل مورد 

پیرامسو  سسورهو   های ادهدی  روندها و پوه  ،گرفت

تسوا  از   شکل گرفتو است کسو نسسست آسستانو را مسر    

املو نقاط مسورد تواسو آ  در ن سر گرفست  در اهس       

رسد رونسدهای زهسر در هحسرا      فضای نوه  هو ن ر مر

 گیری است: سورهو شکل گرفتو و ها در حال شکل

حل  اکثر هازهگرا  اصلر هحرا  سورهو کو از را  -

دوار هسستمد در آسستانو و   انسد، امیس   ن امر ناامید شسد  

گیری، اهداف خود در اهس    روند سیاسر در حال شکل

 هحرا  را محقق کممد؛

روسیو کو نقسر محسوری بهسو ومسوا  پوشس       -

، هسو  وملیاتر( در آزادی حلب اهفا کردابمللر و نیز  هی 

تدرهج در حال گذار از روهاروهر ن امر هسا اپوزهسسیو    

ر تحت مدهرهت حل سیاس هو را  آ سورهو و کساند  

خود است  در اه  معمسا، تفساوت دو ارهسا ا داوس  و     

هسای مسسلا از سسوی     ساهر ارهسا  نصر  از هک سو و 

دهگر در روهکرد نوه  روسیو امبۀ وملسر و آشسکاری   

 پیدا کرد  است؛

روسیو هو دبیل تحقق هخسید  هو اهداف اوبیو  -

خود در سورهو هو وهس   پس  از آزادی حلسب، انت سار     

هرا  و سورهو و متحسدا  آننسا را در مرحلسۀ    همراهرا ا

 سیاسر ها خود دارد؛

حزب اهلل و ارت  سورهو همچما  هر آزادسازیا  -

نقاط محاصر  شد  در هرخسر ممسا ق سسورهو تأکیسد     

دارند کو تحت کمترلا نیروهای اپوزهسیونر اسرار دارد  

کو روسیو هاب تعامل ها آننا را گسود  است و احتمساً   

 خواهمد داشت؛ در آستانو حضور

ترکیو تمامرا سسمگیمرا سیاسسر و اسسترات هک     -

خود را هرای پیسبرد توافق  ها روسیو در مورد آتس   

ه  و نیز مسارکت فعاًنو در آستانو گذاشستو اسست و   

از اه  مجرا نسو اهسرا  و متحسدا  آ  هلکسو روسسیو را      

داند و امیدوار است از   رف حساب خود در سورهو مر

 خود در شمال سورهو را محقق سازد   اه  مجرا اهداف 

ها تواو هو روندهای هادشد ، هسازهگرا  داخلسر و   

ای هحرا  سورهو هم اکمو  هو دو دسستو کس      ممنقو
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ای کو اائسل هسو تمساهز     شوند؛ نخست دستو تقسیم مر

ابمصر  و داو  از سساهر اپوزهسسیو  هسود  و را  حسل     

هادشسد  هسا   سیاسر را مبماهر هرای تعامل اپوزهسسیو   

ن ام هسرای رسسید  هسو تسوافقر سیاسسر هسا  سمانت        

ترکیو هسسیاری از نیروهسای   از ن ر داند   ابمللر مر هی 

اپوزهسیو  سورهو در اه  مقوبو اای دارند  دستۀ دوم 

نیروهاهر هستمد کو اائل هو مرتبط کرد ا خسرو  وهسا   

خلع س ح اپوزهسسیو  از ممسا قر محاصسر  شسد  در     

، حمص و حما هو توافق آت  ه  ا راف حلب، دمسق

حلب هستمد و آ  را اسز  اساسسر را  حسل پسی  رو     

دانمسسد  حکومسست سسسورهو و متحسسدا  داخلسسر و    مسسر

گیرنسد  در اهس     ای آ  در اه  چارچوب ارار مر ممنقو

میا  چاب  ومدۀ دستۀ دوم آ  است کسو روسسیو در   

حسال گسسذار از دسستۀ دوم هسسو دسستۀ نخسسست اسسست و    

نقنۀ ابتقای دو مجمووو هاشسد کسو در   تواند  آستانو مر

نناهت روسیو را هو اتخاذ موا سعر کسام   متفساوت هسا     

 مرحلۀ آزادسازیا حلب هکمد 

در نتیجو سسو مسسۀلۀ اساسسر در آسستانو پسی       

 روی    ا  اهرا  خواهد هود:

هسای پسی     انتخاب میا  گزهمو مسئلۀ نخست،

رو اسسست  اهمکسسو آهسسا هاهسسد در ومسسل میسسدانر و رفتسسار  

یاسر، تماهز میا  داو  و نصر  از هک سسو و سساهر   س

 پوزهسسسیو  سسسورهو را پسسذهرفتو در صسسورت پسسذهر ا

مسورد  را  ، هاهسد اهس  تمساهز   چارچوب سیاسر پسی  رو 

هسسای  اهسس  گزهمسسو اببتسسو محسسدودهت  تواسسو اسسرار داد

تسوا  هسم    کمسد  هسو وبسارتر نمسر     وملیاتر اهجاد مسر 

ا پسسذهرفت و هسسم هسسر مبسسارز  هسس چسسارچوب سیاسسسر را 

مخابفانر کو همساهر اهس  چسارچوب سیاسسر هادشسد ،      

اهس    شوند، اصرار کرد   راف گفتگو در ن ر گرفتو مرا

تمااض در آت  ه  حلسب میسا  روسسیو و ترکیسو در     

مورد خار  کرد ا اپوزهسیو  از اه  شسنر آشسکار شسد    

کو اهسرا  و متحسدا  آ  هسر مسرتبط کسرد ا آ  هسا دو       

  اه  تمااضات اببتسو  شنرک فووو و کفرها اصرار کردند

در آهمد  هیستر خواهد شد  گزهمۀ دوم وسدم پسذهر    

اهسس  تمسساهز و در نتیجسسو، وسسدم ابتسسزام وملسسر هسسو      

های مخابفا  و تداوم وملیات ن امر ولیو  همدی تقسیم

آننا در هرخر مما ق است  اه  گزهمو، رهسسک تسم    

 هرد   ها روسیو در سورهو را هاً مر

ا روسیو است  آشسکار  شیوۀ تعامل ه مسئلۀ دوم

ارت  سورهو ابمللر روسیو از  است کو او  حماهت هی 

و متحدا  آ  باهسرا  و حسزب اهلل( در وملیسات حلسب     

نمودار شد  پ  از آ ، ودم همراهرا اه  هسازهگرا  هسا   

های روسیو سبب تمزل و هسا حتسر انسع شسد       گزهمو

ابمللر و ن سامر روسسیو از اهس  هسازهگرا       حماهت هی 

های اهسرا  و متحسدا     شد  در اه  معما، گزهموخواهد 

تسره  کسار    آ  در هراهر روسیو محسدود اسست  مماسسب   

هسای میسدانر در    ت   هرای تداوم هخسسید ا پیسروزی  

هسای سیاسسر اسست  هسو      اتحاد ها روسیو در چسارچوب 

وبارتر، خلع سس ح و تخلیسۀ ممسا قا محاصسرۀ شسدۀ      

هسد از  اپوزهسیو  در ا راف شنرهای اصسلر سسورهو ها  

درو  توافق سیاسسر خسار  شسود  در چمسی  فضساهر      

توا  همچما  هسا روسسیو همراهسر کسرد  در پسی        مر

گسسرفت ا گزهمسسۀ ن سسامرا صسسرف، احتمسساً  هسسو تواسس    

هسای روسسیو در سسنوح وملیساتر و هسو وهس          حماهت

ابمللسر هسر    ابمللسر خواهسد شسد و فسسارهای هسی       هی 

دهد خواهد حکومت سورهو، اهرا  و متحدا  آننا را تس

 کرد 

شیوۀ تعامل ها ترکیو است  ترکیو هسو   نکتۀ سوم

و وح ها روسیو هو مثاهۀ ایم سسورهو و متحسدا  آ  از   

کمد  در وی  حال، ترکیسو درک   املو اهرا  تعامل مر

های کردیا  تره  کسور هو حساسیت کمد کو نزدهک مر

آنکارا اهرا  است  در اه  میا ، ترکیو تعامل ها روسسیو  
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دانسد    ای هرای تقاهل ها خنر هادشد  مر راهکار هنیمورا 

دو راهکسسار پسسی  روی اهسسرا  اسسست  نخسسست آنکسسو از 

ارتبا ات کردیا خود هرای نسا  داد  اه  وااعیت هسو  

تواند  ام  اممیست   ترکیو استفاد  کمد کو موسکو نمر

و ثبات ترکیو در هراهر خنر کردی هاشسد  اهس  گزهمسو    

در هسر دارد  گزهمسۀ دوم آ    اببتو خنرهای ادی نیسز  

ترکیسو را هسو مثاهسۀ     –است کو شورای راهبردیا اهرا  

چارچوهر هرای فعال کرد ا تعامل ها ترکیو در روزهای 

هاایماند  تا کمفران  آستانو و پ  از آ  فعسال کمسد    

تواند ها ترکیو هسو تفاهمساتر    در چمی  فضاهر اهرا  مر

پرد  در مورد آستانو و آهمدۀ تعام ت دو کسسور در   هر

ارتباط ها سورهو هرسد  هو وه   آنکسو اهسرا  اهسزار و هسا     

روی میز خسود هسو ترکیسو نسسا       گزهمۀ نخست را نیز

 دهد 


