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اولیــن نشســتی کــه جــو بایــدن رئیــس جمهــور امریــکا و همتــای روســی او والدیمــر پوتیــن 
را ِگــرد آورد، روز چهارشــنبه )16 ژوئــن 20201 میــادی( در ژنــو پایتخــت ســوئیس در حالــی 
پایــان یافــت کــه روابــط دو کشــور در حــوزه هــای دیپلماتیــک، نظامــی و اقتصــادی تنــش 
آلــود اســت. و مســائل مربــوط بــه ثبــات راهبــردی، منــع گســترش تســلیحات هســته ای و 
درگیــری هــای منطقــه ای بــه ویــژه در منطقــه خاورمیانــه و شــرق اروپــا در رأس مســائل 
ــادی در دســتور  ــردی زی ــده هــا و مســائل راهب ــی رغــم اینکــه پرون اختافــی قــرار دارد. عل
کار ایــن نشســت قــرار داشــت و قبــل از انجــام ایــن نشســت تحلیــل هــا و گمانــه زنــی هــای 
زیــادی دربــاره برجســتگی مســأله ســوریه در میــان مســائل دیگــر مطــرح بــود، امــا از آنچــه 
طرفیــن در ایــن نشســت تصریــح کردنــد چنیــن برداشــت مــی شــود کــه انتظــار مــی رود 
پرونــده ســوریه نیــز در شــمار دیگــر پرونــده هــا مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد. همانطــور 
کــه پوتیــن در ایــن بــاره گفــت کــه امیــدوار اســت گفتگوهــا دربــاره مســائلی کــه بــرای هــر 
دو طــرف دارای اهمیــت اســت؛ همچــون مســائل مربــوط بــه ثبــات راهبــردی و درگیریهــای 

منطقــه ای بویــژه درگیــری در ســوریه و لیبــی، از ســر گرفتــه شــود.
قبــل از ایــن نشســت، جیــک ســولیوان مشــاور امنیــت ملــی کاخ ســفید گفتــه بــود کــه 
ــای روســی اش  ــا همت ــه ســوریه را ب ــوط ب ــدن در نظــر دارد مســائل مرب رئیــس جمهــور بای
مــورد بحــث و بررســی قــرار دهــد. حــال ایــن ســؤال مطــرح مــی شــود کــه هــر دو رئیــس 
جمهــور بــا چــه پیــش زمینــه هــا و ابعــاد سیاســی ایــن نشســت را آغــاز کردنــد و دســتاوردها 
و نتایــج ایــن نشســت در مــورد پرونــده ســوریه چــه بــوده اســت و اینکــه آینــده و سرنوشــت 

پرونــده ســوریه بعــد از ایــن نشســت بــه کــدام ســو خواهــد رفــت؟ 
در ابتــدای ایــن نشســت، و در شــرایطی کــه پرونــده هــای مهــم زیــادی بــرای بحــث و 
بررســی در دســتور کار ایــن دیــدار قــرار داشــت، و گمانــه زنــی هــا حکایــت از آن داشــت کــه 
بحــث دربــاره راههــا و ابزارهــای بازگردانــدن اعتمــاد میــان دو قــدرت هســته ای ) موســکو-
واشــنگتن( در مــورد برخــی مســائل راهبــردی شــاید مجــال طــرح پرونــده ســوریه را باقــی 
ــاره اهمیــت پرونــده ســوریه در سیاســت هــای منطقــه  نگــذارد. امــا بــا طــرح مســأله، درب
ای و بیــن المللــی میــان رؤســای جمهــور امریــکا و روســیه اختــاف دیــدگاه زیــادی وجــود 
داشــت. موضــع اداره جدیــد امریــکا در قبــال مســأله ســوریه چنــدان روشــن نیســت و رئیــس 
ــه  ــوز ب ــه کاخ ســفید، هن ــج مــاه از ورود شــان ب ــا گذشــت پن ــه او ب ــکا و کابین جمهــور امری
ــد کــه  ــن همــه، خــوب مــی دانن ــا ای ــد. امــا ب ــدگاه جامعــی در مــورد ســوریه نرســیده ان دی
ــران  ــت ای ــه از درگیریهــای منطقــه ای اســت کــه ناشــی از دخال ــک نمون ــده ســوریه ی پرون

اســت. 
بــر خــاف ایــاالت متحــده، مســأله ســوریه بــرای روســیه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت 
و ترکیــب هیــأت روســی کــه در ایــن دیــدار پوتیــن را همراهــی مــی کــرد خــود نشــان از همیــن 
واقعیــت دارد بویــژه اینکــه الکســاندر الورنتیــف نماینــده ویــژه رئیــس جمهــور روســیه در 
امــور ســوریه در ایــن هیــأت حضــور داشــت. و ایــن نشــان مــی دهــد کــه رئیــس جمهــور 
پوتیــن تمایــل دارد اوضــاع ســوریه را بــه طــور همــه جانبــه مــورد بحــث و بررســی قــرار دهــد؛ 
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بــه ویــژه اینکــه موســکو بــه ایــن واقعیــت پــی بــرده اســت کــه علــی رغــم اینکــه بــرای نجــات 
ــا جنــگ  ــان ب ــادی انجــام داده اســت، امــا واقعــا همچن حکومــت بشــار اســد تاشــهای زی
اقتصــادی و اجتماعــی ســختی روبــرو اســت. و بــار بازســازی کشــور و بازگردانــدن میلیونهــا 
آواره و پناهنــده ســوری بــه موطــن اصلــی شــان همچنــان بــر دوشــش ســنگینی مــی کنــد. 
ــد  ــد دســتاوردهای روســیه را در معــرض تهدی ــن مشــکات در ســوریه مــی توان وجــود ای
قــرار دهــد. لــذا، انتظــار مــی رفــت کــه در ایــن نشســت روســیه بــرای حــل دیگــر مســائل 
اختافــی بــا ایــاالت متحــده از مســأله ســوریه بــه عنــوان یــک اهــرم فشــار اســتفاده کــرده 
و در مــورد ســوریه نیــز بــه تفاهــم هایــی دســت یابــد کــه ایــاالت متحــده در مقابــل کاهــش 
اثــر »قانــون قیصــر« کــه از نظــر روســیه مانعــی در برابــر طرحهــای بازســازی ســوریه و جــذب 
ســرمایه گذاریهــای خارجــی اســت، در مناطــق مــورد مناقشــه دیگــری همچــون شــبه جزیره 
کریمــه اوکرایــن و دیگــر مســائل بــه امتیازاتــی دســت یابــد. مــی تــوان گفــت کــه افزایــش 
تحــرکات نظامــی روســیه و بمبــاران ادلــب و عفریــن در شــمال ســوریه چنــد روز قبــل از 
ــا هــدف اعمــال فشــار و چانــه زنــی  برگــزاری چندیــن نشســت – از جملــه ایــن نشســت – ب
صــورت گرفــت تــا باشــد کــه در مســأله ســوریه امتیــازات بیشــتری از ایــاالت متحــده بگیــرد.
در پایــان ایــن نشســت کــه هیــچ دســتاورد تــازه ای در خصــوص پرونــده ســوریه بهمــراه 
ــاره  ــای روســی اش درب ــا همت ــکا تصریــح کــرد کــه ب ــا اینکــه رئیــس جمهــور امری نداشــت، ب
تســهیل ورود کمــک هــای بشردوســتانه بــه ســوریه صحبــت کــرده اســت، امــا در مقابــل 
نــه تنهــا در صحبــت هــای رئیــس جمهــور روســیه خبــری از ســوریه نبــود بلکــه هیچگونــه 
تســهیاتی در مرزهــای ســوریه بــرای ســازمانهای بیــن المللــی فراهــم نکــرد تــا آنهــا بتواننــد 
کمــک هــای بشردوســتانه را وارد کشــور کننــد. ایــن امــر ســبب مــی شــود کــه مســأله کمک 
هــای بشــر دوســتانه تــا 10 جــوالی 2021 میــادی همچنــان محــل اختــاف دو کشــور باقــی 
بمانــد. گفتنــی اســت قــرار اســت در تاریــخ مذکــور قطعنامــه ســازمان ملــل در مــورد ادامــه 

یــا عــدم ادامــه کمــک هــای بشــر دوســتانه مــورد بازنگــری قــرار گیــرد. 
ــزی، یــک مســأله بشردوســتانه اســت  علــی رغــم اینکــه مســأله کمــک هــا قبــل از هــر چی
کــه بــا توجــه بــه وضعیــت اســف بــار میلیونهــا شــهروند ســوری در کشــور، نبایــد نســبت بــه 
اهمیــت و اولویــت آن بــی تفــاوت بــود، امــا در کشــمکش سیاســی ســه جانبــه میان ایاالت 
متحــده، روســیه و کشــورهای غربــی از ایــن مســأله اســتفاده ابــزاری مــی شــود. امریــکا بــه 
نوبــه خــود، ضمــن اصــرار بــر ادامــه اســتفاده از میکانیســم فعلــی شــورای امنیــت، فشــار 
ــه روی کمــک هــای بشــر دوســتانه ای کــه مقصــد آنهــا  ــا راههــای بیشــتری ب مــی آورد ت
مناطقــی خــارج از کنتــرل دولــت ســوریه اســت، بــاز شــود. گفتنــی اســت کــه ایــن مناطــق 
در حــال حاضــر در گــذرگاه بــاب الهــوی در مناطــق مــرزی ســوریه بــا ترکیــه در محاصــره قــرار 
دارد. از ســوی دیگــر، موســکو بــه نوبــه خــود فشــار مــی آورد تــا ســازمان ملــل را وادار کنــد 
کمــک هــای بشــر دوســتانه را بــه مناطقــی کــه در کنتــرل دولــت ســوریه قــرار دارد، ارســال 
کنــد. در ایــن راســتا روســیه اشــاره ای داشــته اســت کــه در جلســه شــورای امنیــت ســازمان 
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ملــل کــه قــرار اســت 10 جــوالی آینــده برگــزار شــود، مخالفــت خــود را نســبت بــه از ســرگیری 
ارســال کمــک هــای بشردوســتانه از بــاب الهــوی اعــام خواهــد کــرد و این امــر نگرانی های 
ســازمانهای بیــن المللــی را در پــی داشــته اســت. شــاید قصــد روســیه از اینگونــه اعمــال 
فشــارها ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از اهرمهــای چانــه زنــی بیشــتری تــاش کنــد تعامــل 
جامعــه بیــن الملــل بــا دولــت ســوریه قانونمنــد کــرده و در نتیجــه بــه انــزوای بیــن المللــی 
آن پایــان دهــد. امــا در واقــع ایــن احتمــال هــم وجــود دارد کــه روســیه آنچــه را کــه عنــوان 
کــرده عملــی نکنــد. زیــرا کــه مخالفــت ایــن کشــور بــا تمدیــد قطعنامــه مربــوط بــه ارســال 
کمــک هــای بشردوســتانه مــی توانــد ایــن کشــور را در ســطح بیــن الملــل از چندیــن جهــت 
در تنگنــا قــرار دهــد. و مهمتــر از آن، منافــع موســکو در طــرح پرونــده سیاســی ســوریه 
نهفتــه اســت. جــدای از اینکــه در ایــن نشســت دربــاره کمــک هــای بشــر دوســتانه و راههــای 
ارســال آن بــه ســوریه چــه مباحثــی طــرح شــده اســت، اکنــون جــای ایــن ســؤال باقیســت کــه 
آیــا ایــن نشســت دســتاوردی دربــاره مســأله ســوریه داشــته اســت و آیــا اوضــاع ســوریه بعــد 
از ایــن نشســت شــاهد بهبــودی خواهــد بــود؟ و ایــاالت متحــده کــه اکنــون عمــا نســبت 
بــه پرونــده ســوریه هیــچ موضعــی را از خــود بــروز نمــی دهــد، آیــا در آینــده در موضــع گیریهــا 

و تاشــهای خــود ســوریه را نیــز در نظــر خواهــد داشــت؟
در اینجــا و بــرای پاســخگویی بــه پرســش در خصــوص سرنوشــت پرونــده ســوریه بعــد از ایــن 
نشســت، بــا نگاهــی بــه تحــرکات ایــاالت متحــده کــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا پرونــده 
ســوریه ارتبــاط دارد، نشــانه هــای اولیــه چشــم انــداز آینــده تعامــل بــا ایــن پرونــده، برایمــان 
روشــن مــی شــود. اولیــن نشــانه را مــی تــوان از ســخنان رئیــس جمهــور امریــکا در خصــوص 
هماهنگــی مشــترک بــا روســیه برداشــت کــرد. کــه شــاید معنــای ایــن ســخنان و یــا اشــاره 
ایــن ســخنان بــه بازنگــری مواضــع طرفیــن باشــد؛ بویــژه اینکــه در این اواخر ســطح اصطکاک 
نظامــی میــان نیروهــای طرفیــن در جبهــات شــمال و شــمال غربــی ســوریه افزایــش یافتــه 
اســت. عــاوه بــر آن، وقتــی رؤســای جمهــور دو کشــور از مســئولیت کشورهایشــان در 
تحقــق »ثبــات راهبــردی« در جهــان ســخن مــی گوینــد، واضــح اســت کــه حــل بحــران ســوریه 
بایــد در ایــن ثبــات جایــگاه کلیــدی را داشــته باشــد. بخصــوص در شــرایطی کــه روســیه قصد 
دارد حضــور نظامــی خــود را در ســوریه تقویــت نمــوده و آن را بــه یــک پایــگاه راهبــردی 
بــدل کنــد و در ایــن راســتا در تــاش اســت پایــگاه دریایــی طرطــوس را توســعه دهــد بــه 
گونــه ای کــه قــادر بــه پذیرایــی از جنگنــده هــای بــزرگ نیــز باشــد. همچنیــن روســیه در 
تــاش اســت بانــد فــرودگاه پایــگاه حمیمیــم را نیــز توســعه دهــد تــا بــرای نشســت جنگنــده 
هــای راهبــردی کــه موشــک هــای هســته ای را حمــل مــی کننــد، نیــز آمــاده گــردد. همــه 
ایــن اقدامــات بــه معنــای تهدیــد منافــع امریــکا در خاورمیانــه اســت و طبیعــی اســت 
کــه واشــنگتن از ایــن امــر ناراضــی باشــد. و بــا توجــه بــه اینکــه هــر دو کشــور بــرای رســیدن 
بــه تفاهــم دربــاره ثبــات راهبــردی اعــام تمایــل کــرده انــد، بــه احتمــال زیــاد واشــنگتن در 
ماههــای آینــده بــه دنبــال فراهــم نمــودن مقدمــات ایــن امــر در ســوریه باشــد؛ هرچنــد کــه 
آشــکارا در نشســت مذکــور ســخنی در ایــن بــاره مطــرح نشــده اســت. و بــه احتمــال زیــاد، 
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ایــاالت متحــده بــرای اینکــه نفــوذ روســیه در ســوریه را مهــار کنــد، رســیدگی بــه مســائل 
ســوریه را در اولویــت برنامــه هــای خــود قــرار دهــد. و بــرای ایــن منظــور شــاید هــم علیــه 
رژیــم اســد کــه عامــل حضــور نظامــی روســیه در ایــن کشــور بــوده، دســت بــه اقداماتــی 

بزنــد. 
همچنیــن واشــنگتن عــزم خــود را جــزم نمــوده تــا نقــش فعــال تــری در صحنــه بیــن الملــل 
ایفــا کنــد و بــرای مدیریــت شــرایط منطقــه ای کــه بــا منافــع راهبــردی ایــاالت متحــده 
مرتبــط اســت، رهیافــت هــای تــازه ای ارائــه کنــد. از ایــن رو اســت کــه آنتونــی بلینکــن وزیــر 
امــور خارجــه ایــاالت متحــده، اولیــن اجــاس سراســری کشــورهای ائتــاف علیــه »داعــش« 
بــه رهبــری امریــکا  را  کــه در 28 ژوئــن 2021 میــادی در رم پایتخــت ایتالیــا برگــزار شــد، اداره 
مــی کنــد. و مســائلی همچــون کمــک هــای بشــر دوســتانه در ســوریه و اوضــاع سیاســی 
ــن  ــده بازســازی ای ــده ســاحهای شــیمیایی، و پرون ــر ســر پرون ســوریه، همچنیــن گفتگــو ب
کشــور از جملــه مســائلی خواهنــد بــود کــه در ایــن اجــاس مــورد بحــث و بررســی قــرار 
مــی گیرنــد. کــه نشــان از رویکــرد تــازه سیاســت کنونــی امریــکا در قبــال ســوریه دارد و 
گویــای افزایــش نقــش امریــکا در رونــد سیاســی ســوریه اســت کــه تــا کنــون بــه خاطــر عــدم 

قاطعیــت امریــکا در ایــن مــورد، راکــد مانــده بــود. 
همزمــان بــا ایــن تــاِش امریــکا، اردن نیــز بــرای بررســی پرونــده ســوریه دســت بــه کار شــده 
ــه دوم پادشــاه اردن در مــاه جــوالی 2021 میــادی  ــداری کــه عبدالل و قــرار اســت در دی
بــا رئیــس جمهــور امریــکا داشــته باشــد، راه حلهــای سیاســی بــرای پایــان دادن بــه بحــران 
ســوریه و همچنیــن »قانــون قیصــر« مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گیــرد. بــی تردیــد ایــن 

رویکــرد اردن بــدون دریافــت چــراغ ســبز از جانــب اداره بایــدن اتخــاذ نشــده اســت. 
عــاوه بــر آن، اخیــرا مخصوصــا اندکــی قبــل از انجــام ایــن نشســت، نشــانه هایــی از نزدیکــی 
ــکارا  ــه آن ــدن ســفرهای دیپلماتیــک متعــددی ب ــده شــد و اداره بای ــز دی ــه نی ــکا و ترکی امری
انجــام داد. بعــد از اینکــه معــاون وزیــر امورخارجــه امریــکا وینــدی شــیرمن در اواخــر مــاه مــی 
2021 میــادی بــه ترکیــه ســفر نمــود، لینــدا تومــاس گریــن فیلــد نماینــده امریکا در ســازمان 
ملــل از گــذرگاه بــاب الهــوی در مــرز ترکیــه بــا ســوریه بازدیــد کــرد. عــاوه بــر آن، قــرار اســت 
ــاره مســائل مشــترک بــه ترکیــه ســفر  ــا هــدف بحــث و گفتگــو درب یــک هیــأت امریکایــی ب
ــه مناســبت  ــکا در مــاه مــارس 2021 میــادی، ب ــن وزارت امــور خارجــه امری ــد. همچنی نمای
ســالگرد حملــه هوایــی رژیــم اســد کــه منجــر بــه کشــته شــدن ســربازان ترکیــه شــده بــود، 
یــاد و خاطــره ایــن ســربازان را گرامــی داشــت. و جیمــز جفــری فرســتاده پیشــین ایــاالت 
متحــده بــه ترکیــه، تصریــح نمــود کــه روابــط امریــکا بــا ترکیــه بعــد از ســپری کــردن یــک دوره 

آرامــش، اکنــون رو بــه بهبــودی نهــاده اســت.   
علــی رغــم اینکــه نشســت دوجانبــه ای کــه اداره امریــکا بــا همتــای ترکــی خــود در حاشــیه 
اجــاس ســران ناتــو در بروکســل ترتیــب داده بــود، منجــر بــه تفاهــم آشــکاری در خصــوص 
پرونــده ســوریه نشــد، امــا هــر دو کشــور همچنــان در خصــوص مســأله گذرگاههــای مــرزی 
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و افزایــش کمــک هــای بشردوســتانه توافــق نظــر دارنــد. لــذا انتظــار مــی رود کــه طرفیــن 
در مــورد پرونــده ســوریه بــه تفاهــم هــای بیشــتری دســت یابنــد؛ بویــژه آنکــه ترکیــه در 
مــورد گذرگاههــای مــرزی و تســهیل رونــد کمــک هــای بشردوســتانه نقــش کلیــدی دارد 
و در تأثیــر گــذاری بــر روابــط آینــده روســیه و امریــکا نیــز از نفــوذ فــوق العــاده ای برخــوردار 

اســت. 
خالصــه ســخن اینکــه، نشســت رؤســای جمهــور امریــکا و روســیه، دســتاورد جدیــدی بــه 
ــا پایــان دادن بــه رکــود پرونــده ســوریه، پویایــی را در ایــن زمینــه بــه  همــراه نداشــت کــه ب
ارمغان آورد. و آنگونه که انتظار می رفت، رؤســای جمهور طرفین نیز در گفتگوهایشــان 
در ژنــو، اهتمــام چندانــی بــه بحــث دربــاره بحــران ســوریه بــه خــرج ندادنــد. امــا نتایــج عملــی 
ایــن نشســت در آینــده نــه چنــدان دور و آینــده دور، خــود را نشــان خواهــد داد. و اقداماتــی 
چــون دیدارهایــی کــه قــرار اســت صــورت گیــرد و اجــاس رم کــه بــه سرپرســتی آنتونــی 
بلینکــن وزیــر امورخارجــه امریــکا برگــزار شــد، همچنیــن جلســه شــورای امنیــت کــه قــرار 
اســت پیــش از 11 جــوالی برگــزار شــود، قطعــا در تعییــن چشــم انــداز مرحلــه پیــش رو تأثیــر 
گــذار خواهــد بــود، و مشــخص خواهــد کــرد کــه رهیافــت هــای امریــکا در خصــوص پرونــده 
ســوریه تــا چــه حــد کارســاز خواهــد بــود. و روشــن خواهــد کــرد کــه آیــا ایــن رهیافــت هــا بــا 
هــدف پایــان دادن بــه بحــران ســوریه اتخــاذ شــده اســت یــا اینکــه صرفــا رهیافــت هــای 
صــوری هســتند کــه بیــش از حــل بحــران ســوریه بــه مدیریــت طرفهــای بحــران توجــه دارد؛ 
یعنــی اینکــه از یــک ســو جلــوی نفــوذ روســیه در ســوریه را بگیــرد و از طرفــی دیگــر بــه ایــران 
فشــار آورد تــا ایــن کشــور را وادار ســازد در مذاکــرات هســته ای کــه در حــال جریــان اســت، 

موضــع نــرم تــری در پیــش گیــرد.    
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