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گروه تروریستی داعش زمانی ادعاهای بزرگی داشت
قرار بود در بخش بزرگی از خاورمیانه (از شام تا عراق)
قلمرو خالفتش برپا ش��ود ،اما ای��ن روزها مقرهای
کوچکی چون یک روس��تا یا محلهای از یک شهر به
قلمروهای موقتی آنها تبدیل شده است.
چن��دی پیش ب��رت مکگ��ورک ،فرس��تاده ویژه
رئیسجمهور آمریکا در نیروه��ای ائتالف مبارزه با
داعش در توئیتی درباره داعش نوشت :زمانی خود را
سرسخت نشان داد اما اکنون به یک آرمان نفرتانگیز
و از دست رفته تبدیل شده است.

نزهت امیرآبادیان

چنین سخنانی از سوی مقامات آمریکا در سالهای
اخی��ر زیاد بوده و از س��ال  2001و پ��س از حوادث
 11سپتامبر بارها تکرار شده است .در مورد طالبان15
سالگذشتهوهنوزنظامیانآمریکاییباشبهنظامیان
طالبان درگیر هس��تند .در مورد عراق نیز ادعاهای
اینچنینی کم نبودهاند.
«گروه جهان��ی بح��ران» اخیرا اعالم کرده ش��مار
افرادی که از آس��یای مرکزی در عراق و س��وریه در
صف گروه تروریستی داعش مبارزه میکنند همواره
افزایش مییابد .به گزارش دویچه وله ،بهطور تقریب
چهارهزار پیکارجوی داعش ،شهروندان آسیای میانه
هستند .سالهاست که افراطگرایان اسالمی آسیای
مرکزی و بهویژه پیکارجویان قرقیزستان ،ازبکستان

و تاجیکس��تان با اقدامات تروریس��تی خود روسیه،
کش��ورهای اروپای غربی و آمریکا را به شدت نگران
کردهاند .بسیاری از این شهروندان آسیای مرکزی،
پس از مدتی جنگیدن در صفوف جریان تروریستی
داعش در عراق و س��وریه ،به اروپ��ا یا آمریکا منتقل
میشوند و آنجا دست به عملیات انتحاری میزنند.
این افراطگرایان از کش��ورهایی آمدهاند که در آنجا
فس��اد اداری ،خودکامگی و فقر بیداد میکند؛ اینها
عواملی هستند که ش��هروندان را بهسوی باورهای
افراطی سوق میدهند.
اما در این میان نباید از یاد برد که بسیاری از کشورهای
اروپایینیز شاهدپیوستن شهروندانخودبه اینگروه
تروریستی هستند.
داعش در زمان اوج قدرت خود در اواسط سال ۲۰۱۴
یک جمعیت  ۷تا  ۸میلیون نفری را در کنترل داشت
که از آنها مالیات میگرفت .در عین حال عالوه بر آن
میادین نفتی و پاالیشگاهها ،انبارهای غله ،مسیرهای
قاچاق پرمنفعت ،انبارهای بزرگ س�لاح و مهمات و

مجموعه قدرتمندی از تجهیزات نظامی مدرن را در
اختیار داشت.
پایتخت اقتصادی آن شهر موصل بود که دومین شهر
بزرگ عراق اس��ت .داعش را میتوان ثروتمندترین
و مجهزترین نیروی افراطگرای��ی که تاکنون دیده
شده ،دانس��ت .موفقیتهای این گروه تحلیلگران
را در سراس��ر جهان ش��وکه کرد .کارهایی که گروه
شبهنظامی القاعده سالها قبل در سال ۱۹۸۸هنگام
شکلگیری در پاکستان درباره آنها صحبت کرده بود
و قصد داش��ت در عرض چند دهه یا چند قرن آینده
انجام دهد به یکباره در عرض چند ماه از سوی گروه
انشعابی تازهکار داعش اتفاق افتاد .به یک باره اعالم
تش��کیل خالفت این گروه از سوی رهبر  ۴۶سالهای
به نام ابراهیم عواد مشهور به ابوبکر البغدادی از محل
منبر مسجدی  ۹۵۰س��اله در شهر موصل معادالت
تحلیلگران در سراسر جهان را با چالش مواجه کرد.
طبق اعالم مقامهای ارشد ارتش آمریکا از سال۲۰۱۴
تاکنون نزدیک به  ۶۰هزار نفر از اعضای داعش کشته

شدهاند و رهبران این گروه تروریستی بسیار تضعیف
شدهاند ،هرچند که ش��خص ابوبکر البغدادی هنوز
زنده است.
اگرچه داعش رشد صعودی سریع و همینطور افولی
برق آسا داشت اما نمیتوان امیدوار بود که این گروه به
کلی محو یا حتی بیاثر شده است .گروهی که توانست
در مدت زمانی بسیار کوتاه خود را سازماندهی کرده
و نیروهای بسیاری در سراسر جهان جلب کند .یقینا
به سادگی محو نخواهد شد .الظواهری رهبر جریان
القاعده اکنون توصیه به ی��ک رویکرد آرام آرام برای
فتح ذهنها و قلبهای مردم محلی میکند که به نظر
میرسد نتایجی در سوریه به بار آورده است.
داعش هنوز هم میتواند آس��یب بسیاری زیادی به
عراق ،س��وریه و کلیت منطقه وارد کند و همچنان
حم�لات انتحاری ای��ن گروه اروپ��ا و آمری��کا را با
چالشهای متعددی روبهرو کرده است .پروژه ایجاد
یک خالفت اس�لامی بزرگ شکست خورده اما این
سازمان هنوز شکست نخورده است.

ايران در رسانه ها

ایران و ترکیه
امپراتوریهایخاورمیانه
هاآرتص نوشت« :جهان عرب در خاورمیانه
اخی��را ب��ه حوزهه��ای نف��وذ قدرته��ای
امپرات��وری تبدیل ش��ده اس��ت .اینبار ،نه
توسط بریتانیا و فرانسه بلکه ایران و ترکیه.
این دو کش��ور ،امپریالیستهای جدیدند و
دلیلی دقیقا مش��ابه برای اعمال سلطه خود
دارند» .به گزارش «انتخاب»؛ این نش��ریه
اس��رائیلی در ادام��ه آورده اس��ت« :ایران و
ترکیه بهدنب��ال اعتبار و نف��وذ بینالمللی
هستند و قصد دارند منابع انرژی و موقعیت
ژئوپولتیکی منطقه را تح��ت مالکیت خود
درآورند» .روایتی که در باال ذکر ش��د ،برای
همگان آش��نا بهنظر میرس��د ،ام��ااین بار
ای��ن قدرتها بریتانیا و فرانس��ه ی��ا آمریکا
نیس��تند ،بلکه ایران و ترکیه ،دو کشور غیر
عربی و با س��ابقه امپراتوری هستند که آرزو
دارند بتوانند س��لطه خود را مجددا بهدست
بیاورند .طی چند س��ال گذش��ته ،آنکارا از
مسعود بارزانی ،رهبر منطقه کردستان عراق
حمایت و از وی استفاده کرده تا بتواند انرژی
س��ودآور و پروژههای ساختمانی را بهدست
آورد .پس از رفراندوم استقالل کردها ،انکارا
با تغییر دادن طرف مورد حمایت خود و ابراز
حمای��ت از بغداد ،بازی امپراتوری تقس��یم
ممالک و سلطه بر آنها را انجام داده واین کار
توسط بغداد بهخوبی مورد تقدیر قرار گرفت،
بهطوری که بغداد قول بازگش��ایی خط لوله
خود را به ترکیه داد .در عین حال ،ترکیه دو
برابر در سوریه مداخله دارد و حضور خود را
در شمالاین کشور حفظ میکند.ایران نیز
س��ابقه قدمت امپراتوریاش ،طوالنی است
که از امپراتوری هخامنش��ی تا قاجار ادامه
داشته است.

مذاکرات صل��ح بین دولت
س��وریه و معارضی��ن در
قزاقستان.
عکس :آستانهتایمز

بازیگری ایران در سوریه به روایت مدیرکل خاورمیانه وزارت خارجه

محمد ایرانی :با بازگشت آرامش
از سوریه خارج میشویم

پاسخ قاسمی به ادعای
یایران
حمالتسایبر 
ایلنا نوشت« :سخنگوی وزارت امور خارجه
میگوی��د از دولت آمریکا و رژیماش��غالگر
قدس چندان تعجب نمیکنی��م که روزانه
به ان��واع موضوعات متوس��ل میش��وند تا
افکارعموم��ی جهان و دولته��ای دیگر را
علی��ه ایران تحریک کنند» .بهرام قاس��می
در واکن��ش ب��ه ادعاه��ای مقام��ات رژیم
صهیونیستی ،بریتانیا و آمریکا در خصوص
حمالت سایبری ایران گفت« :نباید تعجب
کرد اگر رژیماشغالگر قدس و آمریکا چنین
ادعاهایی را مطرح میکنند که بیاساس و در
ادامه نفرتپراکنیهای سابق علیه دولت و
ت ایران است» .وی با بیاناینکه نبایداین
مل 
اتهامافکنیها و نفرتپراکنیها را باور کرد،
اظهار کرد« :بحثی ک��ه درخصوص بریتانیا
هم مطرح ش��ده ،متاثر از اخباری است که
در محافل ضدایرانی مطرح ش��ده است .اگر
چنی��ن بحثی جدی باش��د،ایران حتما این
مسئله را دنبال میکند و از راههای مختلف
آن را مورد پیگیری قرار میدهد اما از دولت
آمریکا و رژیماشغالگر قدس چندان تعجب
نمیکنی��م که روزان��ه به ان��واع موضوعات
متوس��ل میش��وند تا افکارعمومی جهان و
دولتهای دیگر را علیهایران تحریک کنند».

مشکالتوعیبهایبرجام
اصالح شود
س��ایت الجزیره نوش��ت :بنیامی��ن نتانیاهو،
نخستوزیر اس��رائیل درس��خنرانی در مرکز
مطالعات چتمهاوس لندن گفت« :اسرائیل با
هر هزینهای ،بهایران اجازه نمیدهد در منطقه
خاورمیانه توسعه پیدا کند» .نتانیاهو بااشاره به
برجام گفت« :ایران هم اکنون تهدید است زیرا
نهتنها برای س��یطره بر منطقه تالش میکند
بلکه قصد دارد بمب اتمی تولید کند ،هدف من
هماکنون ،حفظ یا لغو برجام نیست بلکه اصالح
اینمعاملهوتصحیحمشکالتوعیبهایاصلی
آن با همکاری کشورهایی است که تمایل دارند
این توافق ادامه یابد» .او درباره مسئله فلسطین
هم گفت که شرط پایان نزاع و برقراری صلح با
فلسطینیها ،اعتراف آنها بهاین نکته است که
اسرائیل وطن یهودیان است .نتانیاهو ادامه داد:
«اتفاقات بزرگی در خاورمیانه روی میدهد زیرا
کش��ورهای عربی زیادی هماکنون اسرائیل را
دش��من نمیدانند بلکه اسرائیل را همپیمانی
میدانند که نمیتوان در جنگ علیه «اس�لام
مسلح» از آن بینیاز شد».

میز بنشینند؟

گفت و گو

نیروهای دولتی سوریه دیرالزور را هم آزاد کردند؛ همان منطقهای که پس از حمله داعش به پارلمان
در تهران مورد اصابت موشکهای سپاه قرار گرفت .اسد میخواهد با حل موضوع ادلب کنترل همه
مرزها را در دست بگیرد؛ از ابتدای بحران سوریه ایران بر نقش اسد در آینده سوریه جدید اصرار
داشت اما روسیه در نگرش به فرجام پرونده سوریه ،رفتهرفته وارد فاز جدیدی میشود؛ فازی که
در آن ،عالوه بر حمایت از موجودیت کلی نظام سیاسی سوریه ،تعامل و ارتباط با معارضان سوری
نیز بهعنوان محوری مهم و بخش�ی از واقعیت صحنه تلقی ش�ده و مسکو به سمت آن میرود که
رفتهرفته ،سوریه را نس�بت به پذیرش معارضان سوری در ساختار قدرت ،اقناع کند و آنان برای
بشار اسد و نظام سیاسی کنونی سوریه ،به شرکایی تبدیل شوند که با وجود همه اختالفات مبنایی
و تنشهای جدی ،کشور را باهم و در کنار هم اداره کنند.
محمد ایران ،س�فیر سابق ایران در اردن و لبنان و نیز مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت

خارجه اعتقاد دارد ،کنار هم نشستن نیروهای مخالف دور یک میز مهمترین دستاورد برای ایران
محسوب میشود؛ او معتقد است روسها بازیگر مهم صحنه محسوب میشوند برای همین سوچی
محل آخرین قرارها برای تدوین قانون اساسی سوریه خواهد بود.
ش�رایط دهش�تناکی که در صحنه س�وریه روی داد ،نه فقط به س�وریه ضربه زد و این کشور را با
اس�تهالک و خس�ارات فراوان روبهرو کرد ،بلکه هزینههای بس�یار س�نگینی بر دس�ت ایران و
روس�یه گذاش�ت ،خس�ارت و ناامنیهای کمنظیری را متوجه ترکیه کرد و ب�دون اغراق ،موجب
افزایش ناامنی و تهدید در کل خاورمیانه و جهان ش�د .این جنگ طوالنی و فرسایش�ی به جایی
رسیده که ادامه آن ،برای هیچکدام از کشورها و نیروهای مرتبط ،مقرون به صرفه نیست و همین
نکته ،عمدهترین وجه مش�ترک همه س�ناریوهایی اس�ت که میتواند برای آینده سوریه درنظر
گرفته شود.

ای��ن وضعی��ت بهطور قط��ع ش��رایط را برای
ماندگاری حاکمیت فعلی نس��بت به گذش��ته
مستحکمتر کرده است و شرایط امروز قویتر
ش��ده اس��ت ،اما به لح��اظ سیاس��ی و فرآیند
توگوها ک��ه بازیگرهای تاثیرگ��ذار دیگر
گف 
دارد باید گفت که دلیل حضور همه طرفهای
بینالملل��ی موث��ر در بح��ران س��وریه باعث
پیچیدگی ش��ده اس��ت و امروز اگر به مسائل
دقیق شویم؛ در آستانه ،ایران ،ترکیه و روسیه
پیش��رفتهای خوبی داش��تهاند ،ولی سرعت
کند بوده و دستاوردهای خوبی برای آتشبس
صورت گرفت��ه اس��ت و تنشها نی��ز کاهش
یافته است.

اجالس س�وچی هم قرار اس�ت برگزار هم مخالفان در صحنه حض��ور دارند و راهحل
شود و قانون اساس�ی جدیدی تدوین آن است که باید تاکید ش��ود ،همه باید کمک
ش�ود؛ ایران همواره میخواسته بشار کنن��د تا دو ط��رف دور میز مذاکره بنش��ینند
اس�د در معادالت آینده باقی بماند ،در و روی موضوع��ات اصل��ی و اساس��ی س��وریه
می�ز مذاکرات جدید جایی برای اس�د مذاکره کنند.
در م��ورد س��وچی ابتکار را روسها در دس��ت
وجود دارد؟
قطعا اس��د باقی میماند؛ من س��ه اصل ایران گرفتهان��د که دولت و مخالفان و س��ایر نیروها
را در س��وریه بای��د بگویم و بعد وارد بررس��ی چون رهب��ران مذاه��ب و مش��ایخ قبیلهها و
وض��ع موجود ش��وم ،اول آنکه بحران س��وریه نیروه��ای بومی و ش��خصیتها را در کنار هم
راهحل نظامین��دارد و باید مذاکره سیاس��ی قرار دهند که طیف بزرگ نیروها را جمعآوری
بی��ن نیروهای در صحن��ه روی دهد و در راس کنند و نظرات مختلف را بش��نوند ت��ا بتوانند
این راهحل سیاس��ی گفتوگوهای سیاس��ی تصمیمگیری کنند ،اگر منظورش��ان آن است
که فاصله نظ��ری و فکری نیروها
بی��ن دول��ت س��وریه و مخالفان
به نظرم موضوع اصلی
را به هم نزدیک کند این اولینبار
اس��ت ،امروز نگاههای حداکثری در سوریه شکلگیری
که دو ط��رف داش��تند بهتدریج یک قانون اساسی است نیست و ابتکار جدیدی محسوب
نمیشود.
کاهش پیدا کرده اس��ت و هر دو که همه مردم در آن
طرف یکدیگر را پذیرفتهاند ،آنها بهصورت کامل نقش
در ژنو و آس��تانه ه��م موافقان و
بهدنبال حذف یکدیگر نیستند و داشته باشند و تمامیت
مخالفان کن��ار هم نشس��تهاند؛
پذیرفتهاند ت��ا دو طرف در آینده ارضی سوریه را حفظ
بنابراین نشست س��وچی که اول
کند و رفراندوم نقش
ق��رار بود در داخل خاک س��وریه
سوریه نقش داش��ته باشند ،پس
مهمیدر آینده سوریه
راهحل سوریه نظامینیست و دو دارد ،این قانون اساسی برگزار ش��ود و حاال در روس��یه و
طرف نی��ز آن را پذیرفتهاند ،دوم است که باید تعیین کند س��وچی برگ��زار میش��ود اتفاق
جدیدی نیست اما به لحاظ شکلی
اینکه هرگونه راهحل برای آینده کردها در آینده چه
س��وریه از نگاه ایران باید با حضور نقشی دارند ،البته بهجز
چون گسترده است برای اولینبار
مردم و دولت فعلی باشد ،هر کدام کردها اقلیتهای مهم
و جدی��د اس��ت و در واق��ع اتفاق
اگر نباش��ند روند دچار اش��کال دیگری هم در سوریه
مهمیاست.
وجود دارد
حت�ی اگر آمری�کا ابت�کار این
خواهد شد.
موضوع را به دس�ت میگرفت ایران از
ببینید در ابت��دا آمریکاییها و اروپاییها اصرار
آن استقبال میکرد؟
داشتند بش��ار باید کنار برود بعد درباره آینده
سوریه صحبت کرد اگر این اتفاق روی میداد هر کش��ور یا س��ازمانی که ابتکار چنین کاری
ی��ک بحران عمی��ق پیش میآم��د و داعش و را بهدس��ت بگی��رد و کم��ک کن��د ب��ه روند
القاعده که در دروازه ش��هرهای بزرگ سوریه سیاس��ی و حل اختالف��ات ،ایران بای��د از آن
بودند به س��رعت آن نقاط را فت��ح میکردند و حمای��ت بکند ،ف��ارغ از نتایجی که بهدس��ت
امروز ش��اهد یک ویرانه بهتمام معنا در سوریه میآید.
کمیرویایی نیس�ت که همه س�ر یک
بودیم ،واقعیت صحنه آن اس��ت که هم اسد و
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میخواهم س�وال آخر را اول بپرس�م؛
با آزاد س�ازی دیرالزور آینده س�وریه
چگونه خواهد شد؟
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روند است،
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نیست که
بگوییم از
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پایان دارد،
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شکل گرفت
تا آرامش
به سوریه
بازگردد

بای��د در آخری��ن مرحله بحران درب��اره آینده
س��وریه صحبت کرد ،زیرا متغیرها و نگاههای
مختلفی در این زمینه وجود دارد که میتواند
هر کدام تاثیرات خاص خود را داش��ته باشد ،تا
بتوان آینده سوریه را پیشبینی کرد؛ تحوالت
سوریه صرفا داخلی نیست و مدتهاست ناظران
بحران س��وریه به این نتیجه رسیدهاند که این
بحران فراتر از یک بحران منطقهای است ،وقتی
بحران گسترده میشود ،متغیرهای تحوالت نیز
بیشتر میشود و هر تحولی میتواند عاملی باشد
که نتایج نهایی تحتتاثیر قرار بگیرد.
اما در ش��رایط فعلی روند تحوالت در سوریه به
دو دسته تقسیم میشود ،اول تحوالت میدانی و
نظامیو ه��ر آنچه روی زمین صورت میگیرد و
دوم تحوالت سیاسی و آنچه پشت میز مذاکرات
توگو بین نیروهای داخلی و نیز کشورهای
با گف 
تاثیرگذار و مس��ائل بینالمللی است ،این دو را
باید با هم نگاه کرد ،به لحاظ میدانی و وقایع روی
زمین که توسط نظامیها رقم میخورد ،شرایط
نسبت به س��ال گذشته بهتر ش��ده و پیشرفت
پیدا کرده اس��ت و دولت س��وریه بر بسیاری از
سرزمین خود مسلط شده که در طول شش سال
گذش��ته آنها را از دس��ت داده بود ،بهویژه بعد از
باز پسگیری حلب در شرق این کشور ازتدمر و
پالمیرا به سمت دیرالزور منطقهای بسیار وسیعی
وجود دارد که نظامیان ارتش سوریه و همپیمانان
آن توانس��تهاند تا مرزهای عراق مواضع خود را
گسترش بدهند.

ای�ران ب�ه آن چیزی ک�ه در آس�تانه
میخواسته رسیده است؟

آس��تانه یک روند اس��ت ،یک پروس��ه نیست
که بگوییم از جایی ش��روع ش��ده و نقطه پایان
دارد ،آس��تانه اساس��ا ش��کل گرفت تا آرامش
به س��وریه بازگردد ،در مرحل��ه دوم نیروهای
مسلح سوریه که حاضرند با اسد مذاکره کنند
از صف معارضان جدا شوند و هدف آخر فضای
رسیدگی به مردم تحت محاصره و کمکرسانی
به این مناطق هموار ش��ود ،در مرحله اول که
بحث کاهش درگیری بود پیشرفت داشته ایم
و نقاط بحرانخیز و نیز نیروهای ناظر مشخص
شده است.
اینها برای ایران دس��تاورد محسوب میشود،
باید کاری کرد که زمینه ش��کلگیری مذاکره
بی��ن نیروهای مخالف و دولت اس��د تس��هیل
ش��ود ،برای ایران فرق نمیکرد این مذاکرات
در آس��تانه باش��د یا ژنو یا اینکه تحت نظارت
س��ازمان ملل باش��د ،آس��تانه کمک کرد دو
ط��رف بتوانند کنار ه��م قرار بگیرن��د و با هم
مذاک��ره کنن��د؛ ای��ن بزرگترین دس��تاورد
آستانه بود.

ما بای��د از ای��ن زاویه ببینی��م که رون��د باید
بهص��ورت گامب��هگام پیش��رفت کن��د و این
انتظار درس��تی نیس��ت که بخواهی��م در یک
فرص��ت کوت��اه همهچیز به نتیجه برس��د این
بح��ران نیاز ب��ه زم��ان دارد و یکش��به همه
چیز تمام نمیش��ود ،باید به روند خوش��بین
باشیم.
نگاه دیگری پاسخگو نخواهد بود ،درحالحاضر
بارها مخالفان و نمایندگان دولت س��وریه سر
میز مذاکره نشس��تهاند و روزه��ای اول حتی
جرو بحثهای طوالنیمدت و ترک مذاکرات را
داشتیم ولی امروز آنها بارها حرفهای یکدیگر
را ش��نیدهاند و آماده ش��نیدن نظرات مخالف
هستند ،در یک فرآیند کلی پیشرفت داشتهاند
اگرچه کند بوده است.
اینکه روسها ابتکارعمل را در دست گرفتهاند،
اتفاق خوبی محسوب میشود بههرحال ایران
ی در صحن��ه بوده ،ترکها هم
نیز بازیگر مهم 
نش��ان دادهاند اگر به سودش��ان نباشد بازی را
بهه��م میزنند ،یا اینکه آمریکا هم باید س��هم
خودش را داشته باشد.
اگر قرار باش��د هرجای دیگری هم باشد ،حتی
اگر در صحن س��ازمان مل��ل در نیویورک هم
جلسه گذاشته شود باز هم هرکدام از نیروهای
موثر میتوانند بهانههای خود را داشته باشند،
اگر اجالس در داخل س��وریه شکل میگرفت
بهتری��ن گزینه بود که موافق��ان و مخالفان در
خاک خودشان تکلیف خود را مشخص کنند،
اما بسیاری از طرفهای مخالف تاثیرگذار آنها
مایل نیستند در جایی که دولت کنترل را دست
دارد حضور داشته باشند و ترجیح میدهند فعال
وارد سوریه نش��وند و میخواهند بعد از توافق
وارد سوریه بش��وند .درکلیت همه طرفهای
جهانی و منطقهای پذیرفتهاند که روسها نقش
تعیینکننده دارند ،نمیش��ود نقش روسها را
فراموش کرد ،آنها ابزارهایی دارند و حضورشان
ت ش��ده است و از زمان روی
در صحنهها تثبی 
کار آم��دن پوتین تواناییهای خود را در زمینه
سیاسی و امنیتی نشان دادهاند ،بنابراین با توجه
به ابتکار عملی که نشان دادهاند و قانع کردهاند
طرفهای سوری را که بتوانند با هم گفتوگو
کنند نقششان پررنگ است ،در ابتدای بحران
بس��یاری از نیروها با حضور روسها در صحنه
مخالفت داش��تند و آنه��ا را نمیپذیرفتند ،اما
امروز تواف��ق کردهاند که روسه��ا باید نقش
داشته باش��ند برای همین حاضر میشوند به
آس��تانه و س��وچی بیایند ،آنها بارها به مسکو
س��فر کردهاند و با روسها مذاکره داش��تهاند،
پس نمیتوان به ش��کل سیاسی صرف به نقش
روسها داد.
فردای مذاکرات و پایان بحران یکسری
دغدغهه�ا برای ای�ران و ترکی�ه باقی
میماند که برای روسها اهمیت زیادی
ندارد ،مانن�د بحث کرده�ا؛ نیروهای
دموک�رات نق�ش مهم�ی در تحوالت
داشتهاند اما برای ایران و ترکیه مسئله
امنیتی هستند؟

به نظ��رم موض��وع اصل��ی ش��کلگیری یک
قانون اساس��ی اس��ت ک��ه همه م��ردم در آن
بهصورت کامل نقش داش��ته باشند و تمامیت
ارض��ی س��وریه را حفظ کن��د .رفراندوم نقش
مهم��یدر آین��ده س��وریه دارد ،ای��ن قانون
اساس��ی اس��ت که بای��د تعیین کن��د کردها
در آین��ده چ��ه نقش��ی دارن��د ،البت��ه بهجز
کردها اقلیتهای مهم دیگری هم در س��وریه
وجود دارد.
قانون اساس��ی باید به آن پاس��خ بدهد ،ایران،
روس��یه و ترکیه و حتی نیروه��ای موثر خارج
از س��وریه و نیز حت��ی خود کردها ت��ا بهحال
بحثی برای تجزیه نداش��تهاند بلکه آنها بحث
اع��اده حقوق از دس��ت رفته را دارن��د ،راهحل
میان��ه آن اس��ت ک��ه در چارچوب ی��ک نظام
دموکراتیک که حقوق همه را در نظر داش��ته
باشد  ،قانون اساسی تنظیم شود و تصور تقسیم
کنار رود.
مدتی قبل روسها گفته بودند به محض
آنکه در س�وریه به نتیجه برسیم ایران
و حزباهلل باید از س�وریه خارج شوند،
این به سود منافع ملی ماست؟

یک اصل کلی وجود دارد و همه نیز پذیرفتهاند
که به محض خاموش��ی بحران همه نیروهای
خارج��ی باید از س��وریه خارج ش��وند و امری
منطقی اس��ت ،اما یک نکت��ه را نباید فراموش
کرد ،برخ��ی نیروها با موافق��ت دولت مرکزی
و با مجوز دولت مرکزی وارد س��وریه شدهاند،
ای��ن امری پذیرفتهش��ده اس��ت و در اروپا هم
برخی کش��ورها نیروهای بینالمللی را دعوت
میکنند ،ام��ا نیروهایی که ب��دون مجوز وارد
سوریه شدهاند در همین شرایط فعلی و چه در
شرایط آرامش نباید جایگاهی در سوریه داشته
باش��ند؛ ایران بع��د از آرامش و برق��راری یک
نظام مس��تحکم بهطورطبیعی از سوریه خارج
میشود.

