
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  يراسينی فدريکو پی: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ جنوری ٢٩

  

   ايران، روسيه و ترکيه می تواند به بحران سوريه کمک کندمذاکرۀچگونه 

  
  نیيراسي فدريکو پی

  :ديدار گشت پنکات مورد توافق طرفين که از کنفرانس

  .احترام به تماميت ارضی سوريه. ١

ترکيه خطر خودمختاری کردستان محصور در سوريه را به عنوان . ست  ضروریۀاين برای ايران و روسيه، يک نکت

  .ارستی برای آنکار برخوردئماميت ارضی سوريه از اولويت باالت. يک تھديد وجودی می بيند

اين مرحله تنھا يک .  طرفين چيز جديدی دربر ندارد، اما از نظر مواضع مربوطست  مھمیۀاين توافق نکت: مالحظات

  .ست ی خاص از منافع بين سه کشور در مورد اين موضوعئتأئيد ھمگرا

   

 مبارزه با تروريسم در سوريه   . ٢

که به داعش و متحد  ملل ۀھر سه کشور با قطعنام. کنيمدر اين مورد، ما بايد با تعريف معنای تروريسم را مشخص 

 حمايت پنھان ترکيه به سوء تفاھم ريشه دارد در. زند، موافقند  النصره به عنوان گروه ھای تروريستی برچسب میةجبھ

 و ايران. ی که به ھمان اندازه خطرناک ھستندئچنين ديگر گروه ھا  النصره، و ھمةی مانند داعش و جبھئھا سازمان

 به نيروھای انقرهکارگيرند که از حمايت ه  بستراتيژیکنند که يک  روسيه به خوبی از اين امر آگاھند و تالش می

» سپر فرات« در شمال سوريه به نام انقرهعمليات ھدايت شده توسط . پروکسی تروريست بکاھد و يا جلوگيری نمايد

ھا  ھای اسالمی راديکالی ھستند که روسيه، سوريه و ايران آن انکند که متعلق به سازم ھزاران تروريست را استخدام می

  .گيرند را گروه ھای تروريستی درنظر می
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در مورد (کند ٰ  مبارزه با تروريست صحبت میۀويژه در سطح ديپلوماتيک، که درباره  مشترک، بۀبياني :مالحظات

ھيچ کشوری . ست و ارزش کاربردی کمی دارد به خاطر فرم)  اپوزيسيون سوريه نيستۀ، اين تعريف شامل ھمانقره

  .کند آشکارا از تروريسم حمايت نمی

حتی درک تمايز .  مسکو و تھران مشھود بودئی، واگراانقرهدر برابر عمليات در شمال سوريه، و با توجه به موضع 

  .ست تر  بين تروريست ھا و شورشيان سختانقره

  

  . پايان خصومت ھا در سراسر قلمرو سوريه. ٣

ھا خواسته اند که مشخص  امريکائیھا و  ھا، سعودی ھاست، که از ترک ھا، و حتی اکنون سال ايران و روسيه برای ماه

ميانه /معتدل«يک را گروه ھای تروريستی   دھند، کدام  که اپوزيسيون سوريه را تشکيل میئیکنند که در ميان جناح ھا

در بيش از ھيجده . جويان مشروع و نامشروعئی بين جنگتمايز جز يک –گيرند  يک را افراطی درنظر می و کدام» رو

ھا،  رسد که ترکٰ نظر میه ن حال، اين حد روشن بيبا ا.  نکرده استتغييرماه گذشته، موضع مسکو و تھران 

  .حال تمام شده بوده صورت، جنگ تاب ھا دست بکشند؛ درغيراين ھا قصد ندارند که از تروريست ھا و سعودی امريکائی

 به حمايت از انقرهکه  تا زمانی. ھا يکی ديگر از اشکال بيان خالص ديپلوماتيک است توافق بر قطع خصومت :مالحظات

  .شود دھد، ھيچ پيشرفتی حاصل نمی تروريسم در سوريه ادامه می

  

  : که از کنفرانس مطبوعاتی پديدار گشتئیھا تفاوت

  نقش حزب هللا. ١

ھا در سوريه پايان دادن حمايت برای  کی از شرايط اصلی جھت پايان خصومت ترکيه گفت که يۀوزير امور خارج

دنبال مساوی پنداشتن سازمان لبنانی با اسالمگراين افراطی درگير در عمليان سپر ه حزب هللا در خاک سوريه است، و ب

وس ھا را از سوی ديگر ھا را از يک سو و ايرانی ھا و ر  در  تعادل اختالفات بين ترکئیچنين تالش ھا. فرات است

  . برجسته نموده است

بر سر اين «: قطاران ترک پاسخ داد ظريف، وزير امورخارجه ايران، مختصر و مفيد با اظھار نظر بر کلمات ھم

که، الوروف، وزير امور خارجه روسيه، با اشاره به حزب هللا، در  جالب توجه اين. » وجود دارندئیموضوع تفاوت ھا

  . کلمات وليد معلم، وزير امور خارجه سوريه نظر داديک لحن مثبت بر

 در اين مورد تقويت انقرهبرد، موقعيت  کار میه ان بخبا پولی که قطر تاحد زيادی جھت حمايت مالی اردو :مالحظات

شود که نفرت غريزی خود را برای حزب هللا، حتی در چنين جلساتی نشان  نفوذ اخوان المسلمين باعث می. شده است

 و تھران قادر بشوند که جھت نکات مربوطه ديدگاه خودشان بر روی اين موضوع حساس انقرهست که  ابعيد. ددھ

  .مصالحه کنند

  

  .دعوت به سوريه. ٢

دھند، ايران،  خالف ترکيه و ائتالف بين المللی، که بدون اجازه از دمشق عمليات انجام میالوروف اشاره کرد که 

  .نده اروسيه و حزب هللا به سوريه دعوت شد

اين ھمان . ست ست، قانونی  ترکيه تأکيد کرد که عمليات در سوريه تا زمانی که جھت مبارزه با داعشۀوزير امور خارج

  .برند کار میه مداران جھت توجيه نقض آشکار حاکميت سوريه ب لمللی، رسانه ھا و سياستست که ائتالف بين ا بھانه ای
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ھای اشغالی دوبار فتح شده از داعش پس از پايان عمليات در سوريه   جھت برگرداندن سرزمينانقرهمعلم بر تصميم 

 آن شک و ترديدھای زيادی وجود ۀارشود، و درب ست که در زمان مناسب به آزمون گذاشته می اين بيانيه ای. تأکيد کرد

  .دارد

 است که پيشاپيش اعالم  ھای جدی مسکو و تھران بر عمليات ترکيه در شمال سوريه، آنکار را تحت فشار گذارده نگرانی

  .طور دائم نمی مانده  است، ب کند که در سرزمينی که حمله برده و تصرف کرده

کند که مجازست بدون  کاری بکند، بنابراين حس می  دمشق درخواست ھمطور مستقيم ازه  قصد ندارد بانقره :مالحظات

رسد نوعی توافق وجود دارد که به موجب آن در ازای انکار  به نظر می. دعوت الزم به سرزمين سوريه وارد شود

 مذاکره کانال که ترکيه تازمانی. کند ، دمشق به سربازان ترکيه در شمال سوريه حمله نمیانقره» اسد بايد برود«سياست 

  .ست گذارد، اين توافق اجباری نانوشته ای قطاران روس و ايرانی را باز می با ھم

  

  نتيجه گيری  

ی تحت تأثير قرار ئطور حاشيه ه ً بين اين سه کشور احتماال تنھا جنبه ھای بحث شده در کنفرانس مطبوعاتی را بمذاکره

ه، برای مسکو ضرورت يافته است، که ھرگونه حرکت نااميدانه را ويژه بدون شک، به دنبال آزادی حلب، ب. داده است

  . از طرف بازنده مرتفع نمايد

ًاحتماال به . ی بدھندتغييرھای خودشان   ندارند ويا  در لفاظیمذاکره به ھيچ وجه قصد امريکاعربستان سعودی، قطر و 

 در جنگ انقرهرسد که  ظر میه بن.  خواھند داشتتری ، در ماه ھای آينده، اين سه کشور نفوذ کمترمپعلت انتخاب شدن 

 ۀ با سوريه، ايران و روسيه ضرورت دارد و جھت اداممذاکرهترين درگيری را در اين نقطه داشته باشد و  سوريه بيش

  .رغم اختالفات بزرگی که برای ھمه طرف باقی می ماند آن توسط ھر سه طرف توافق شده است، علی

 در ئیچنين برخورھا. رسد که ھدف اين جلسات باشد رسد، و به نظر نمی نظر میه  بعيد بامکان توافق بزرگ بسيار

روسيه ( تھاتری بين کشورھای متحد ۀسسؤتر به يک م رسد که بيش نظر میه سطح باال که شامل وزرای دفاع می شود ب

، و ) ؟امريکا در عوض قطر و –ترکيه ( که مخالف دمشق اند ئیباشد و کشورھا) و ايران به نمايندگی از طرف سوريه

  .در سوريه طراحی شده است) جنگ(تر تشديد  جھت جلوگيری از خطر بيش

سوی ه دھد وقتی که روس ھا و سوری ھا ب ترکيه چه واکنشی نشان می. کند االت مھمی را مطرح میؤآزادی حلب س

ھا ھدف خودشان را بر رقه و ديرالزور  که آنادليب يا الباب شروع به پيشروی کنند و فشار بياورند؟ و در آينده، وقتی 

  متمرکز کنند؟

  .االت مشروع و شک برانگيزی ھستندؤ اين ھا س

 برای بحث داشت ئیتر از طبيعی است که جا کنند، اين بيش ويژه روس ھا، عمل میه ھا، و ب ديدن اين که چگونه ايرانی

ه اين، ب. ت که از حوادث يا حتی بدتر از آن جلوگيری نمودس ھدف اصلی ھمواره اين. و قادر شد با مخالفان مقابله کرد

. کاری چيز ديگر ست؛ ھما يک چيزمذاکره.  نزديک توافقات صورت می پذيردۀھر حال، به معنای اين نيست که در آيند

  .ست که آگاه بود و به نتايج اين اجالس سه گانه بيش از حد بھا ندھيم اين مھم

  

  : نويسندهۀدربار

جنگ ھا، سياست ھا، و /ست مستقل که متخصص در امور بين المللی، درگيری نويسنده ای يراسينی فدريکو پی

  . ھا استستراتيژی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  

  :برگردانده شده از

How Iran-Russia-Turkey Dialogue Can Help Solve Syria Crisis, By: FEDERICO 

PIERACCINI 

http://www.strategic-culture.org/news/2016/12/26/how-iran-russia-turkey-dialogue-can-help-

solve-syria-crisis.html 

  

  

 

 

 


