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پژوهشکده مطالعات راهبردی همواره تالش کرده است تحوالت سوریه را از بعد بازتاب رویدادهای میدانی 
و ارائه بحث های تبیینی و راهبردی، به صورت جامع برای خوانندگان دیده بان امنیت ملی پوشش دهد. در 
این شماره با توجه به تحوالت میدانی در حلب و آزادسازی این منطقه مهم، بر آن شدیم تا نشست این ماه را 
با سخنرانی جناب آقای محمدرضا رئوف شیبانی سفیر محترم سابق ایران در سوریه برگزار کنیم. این جلسه 
نه تنها این امکان را فراهم می کند که آگاهی دقیق تری از جزئیات میدان داشته باشیم، بلکه موجب می  شود 
اهداف جمهوری اس�المی ایران در س�وریه را با نگاه موش�کافه تری تبیین نماییم. ضمن اینکه پرسش های 
اعضای هیئت علمی این پژوهشکده و پاسخ های سخنران محترم، به شفافیت بسیاری از نقاط مبهم تحوالت 

سوریه کمک شایانی کرده است. در ادامه متن مکتوب شده این جلسه تقدیم خوانندگان محترم می شود.

اشاره:

نشست                                               ماه

مقدمه
س��وریه از ویژگی ه��ای مهم راهبردی برخوردار اس��ت. از 
مهمترین این ویژگی های راهبردی، همجواری با فلس��طین 
اش��غالی؛ همجواری با لبنان به عنوان کانون توجه قدرت ها؛ 
همجواری با ع��راق به عنوان ش��کل دهنده و متوازن کننده 
بازیگری منطقه ای، همس��ایگی ب��ا اردن که موقعیت مهمی 
در ژئوپلتیک منازعه عربی– صهیونیس��تی داش��ته و عقبه با 
اهمیت در کلیه طرح های توس��عه طلبانه رژیم صهیونیس��تی 
دارد، بوده است. همجواری با دریای مدیترانه، که در حاشیه 
امنیتی اروپا قرار دارد، داشتن طوالنی ترین مرز به طول)822 
کیلومت��ر( با ترکیه، که این کش��ور یکی از بازیگران مقتدر 
منطق��ه و عضو مهم ناتو در خاورمیانه می باش��د و. همچنین 
کریدور حمایت لجس��تیکی از مقاوم��ت در لبنان از دیگر 

ویژگی های راهبردی سوریه است.

موقعیت جغرافیایی س��وریه، محل پیوند سه قاره آسیا، اروپا 
و آفریقا می باشد و این کش��ور بخش بااهمیت ژئوپلتیکی و 
ژئواس��تراتژیکی این منطقه را تش��کیل می ده��د که در ابعاد 
مختلفی نیز پیوند تنگاتنگی با جمهوری اس��المی ایران دارد. 
سوریه همچنین جایگاه ممتازی در ژئوپلتیک انرژی جهان نیز 
دارا اس��ت که همه این عوامل در کنار هم موجب اهمیت و 
شاخص بودن کشور سوریه برای ما و جامعه بین الملل است.

مهمتری�ن عل�ل ش�کل گیری بحران در س�وریه به 
عوامل ذیل وابسته است:

 انباش��تگی خواس��ته های مردمی و مشکالت سیاسی– 	 
اجتماعی و اهمال و بی توجهی نظام به این خواسته ها؛

- اقدامات تحریک آمیز عناصر امنیتی؛
- تنش سنتی میان حزب بعث و اخوان المسلمین؛

تحوالت سوریه و چشم انداز آن  
 با سخنرانی محمدرضا رئوف شیبانی* 

تدوین: زهرا عقیلی

* سفیر سابق ایران در سوریه
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 انفج��ار جمعیت��ی، ب��ه وی��ژه درمناط��ق روس��تایی و 	 
حاشیه نش��ین های شهری و سوء استفاده کشورهای عربی 
خلیج فارس )عربس��تان و قطر( در ترویج افکار وهابی و 

تکفیری در این کشور بوده است؛
از 	  بس��یاری  تأثی��ر  جوان��ان  بوی��ژه  س��وریه  جامع��ه   

تحوالت ناشی از خیزش های مردمی در منطقه عربی بعد 
از بیداری اسالمی در جهان عرب قرار گرفتند؛ 

 طراح��ی بازیگ��ران منطق��ه ای به وی��ژه ترکی��ه، قطر و 	 
سعودی علیه سوریه، با اهداف مختلف و کاربرد مشترک 

برای پیشبرد اهداف و منافع خودشان در منطقه؛ 
 خصوم��ت س��نتی میان س��وریه ب��ا بعض��ی از بازیگران 	 

منطقه ای به ویژه عربستان سعودی؛ 
جمل��ه 	  از  منطق��ه ای  بازیگ��ران  از  برخ��ی  برخ��ورد   

ترکیه و قطر با رویکردی ایدئولوژیک نسبت به تحوالت 
سوریه؛

 نق��ش رژی��م صهیونیس��تی در تحریک عوام��ل داخلی 	 
و خارجی بحران؛

 ت��الش غ��رب ب��رای ضرب��ه زدن ب��ه س��وریه و محور 	 
مقاومت؛

 خصومت س��نتی واش��ینگتن با دمش��ق ب��ه دالیل متعدد 	 
به ویژه روند صلح خاورمیانه و نقش تخریبی س��وریه در 
آن؛ موضوع عراق و به هم زدن بازی غرب در این کشور 

و ...؛ 
 اهداف پنهان در پروژه های انرژی در منطقه؛ 	 
کش��ورهای 	  برخ��ی  س��وی  از  بح��ران  مهندس��ی   

عرب��ی حوزه خلیج ف��ارس، با هدف منحرف س��اختن و 
جهت گیری تحوالت مردمی جهان عرب که منش��اء آن 

از تونس شروع شد؛
- رقابت میان مسکو و واشنگتن در منطقه مدیترانه؛ 

- تأثیرگذاری رس��انه ها به خصوص الجزیره و العربیه در 
شکل گیری و گسترش دامنه بحران از طریق ایجاد جنگ 

رسانه ای و جنگ روانی بر ضد سوریه؛

ماهیت تحوالت فعلی سوریه
- تحوالت در ش��رایط فعلی در قیاس با بحران های دیگر 
منطقه ای و بین المللی از پیچیدگی خاصی برخوردار شده 
اس��ت و ترکیبی از خواس��ته های داخلی با منافع خارجی 
ش��الوده نبرد در سوریه را شکل داده است. همچنین منافع 

بازیگران منطقه ای و بین المللی در این نبرد نقش اصلی را 
ایفا می کنند و افق تحوالت همچنان مبهم بوده و راه حلی 
برای آن قابل تصور نیست. به همین دلیل آنچه که در حال 
حاضر به عنوان اصل پذیرفته ش��ده از سوی بازیگران این 
بحران مطرح اس��ت، اینکه راه حل بحران از طریق نظامی 
راه به جایی نخواهد برد و راه حل سیاسی تنها گزینه پیش 
روست. با توجه به این مس��ائل تحوالت حلب و حوادث 
بعد از آن مجدداً روند تحوالت نظامی را تش��دید نمود و 
فضای جدیدی برای ابتکار عمل های سیاسی فراهم نمود. 
یک��ی دیگ��ر از ای��ن مؤلفه ه��ای پیچیدگ��ی بح��ران، 
طوالنی ش��دن آن، ضع��ف مف��رط دول��ت مرک��زی، تعدد 
بازیگران، عدم توافق قدرت های بین المللی بر س��ر مدیریت 
بحران، سیاست اشتباه غرب و بسیاری از عوامل دیگر موجب 
شده میدان س��وریه به جوالنگاه تروریسم تبدیل شود. همین 
عامل برای غرب و برخی از بازیگران منطقه ای به ویژه ترکیه، 
دل نگرانی هایی را ایجاد کرده که به نوبه خود چرخش��ی را 
در سیاست آنها پدید آورده است. با این حال عالوه بر پدیده 
خطرناک تروریس��م و جریان های تکفیری ، برگه کردی نیز 
برجس��ته ش��ده و برای اغلب بازیگران منطقه ای ایجاد خطر 
نموده است. همین عامل موجب همگرایی میان این بازیگران 
حول مح��ور خطر کردی ش��ده و چرخش نامحسوس��ی در 

مواضع آنها در قبال بحران سوریه را باعث شده است. 
- سیاست کالن غرب و آمریکا در قبال تحوالت سوریه 
را می توان در دو محور خالصه نمود: نخس��ت، مقابله با 

سیل آوارگان و دوم، استمرار بحران برای کسب وقت.

اهمیت تحوالت در سوریه
ه��ر نتیجه ای که از تحوالت جاری در س��وریه حاصل ش��ود، 
پیامدهای قابل مالحظه ای بر جای خواهد داشت که توجه به این 
پیامدهای احتمالی درجه اهمیت این بحران را آشکار می سازد. 
به عنوان مثال با ف��رض پیروزی معارضین، زیان های راهبردی برای 
جمهوری اسالمی ایران و جبهه مقاومت به وجود می آید که در ذیل 

عنوان می کنیم:
- موازنه قدرت در منطقه به س��ود حامیان معارضین تغییر 
خواهد ک��رد و اختالل در این روند تبعات منفی را برای 
امنیت ملی ما در پی خواهد داش��ت؛ عامل دیگر سرایت 
اپیدمی جن��گ طایفه ای و جری��ان افراط گرایی در کل 
منطقه خواهد ب��ود که این وضعی��ت در ابعاد مختلف و 
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به صورت های متف��اوت بر روی امنیت ملی ما و افزایش 
هزینه   ه��ای دفاعی م��ان تأثیر خواهد داش��ت. در پی آن 
عراق نیز دچار مش��کالت بیشتر خواهد شد. این وضعیت 
ممکن اس��ت زلزله سیاس��ی منطقه ای را ایجاد نماید. در 
این صورت امنیت ملی ما نیز دچار آسیب های گوناگون 

می شود. 
- خروج س��وریه )به عنوان متحد قوی مقاومت( از جبهه 
مقاوم��ت، خأل راهبردی را در این اردوگاه ایجاد خواهد 
نمود و قضیه فلسطین دچار ضایعات استراتژیک خواهد 
ش��د. فقدان س��وریه به عنوان متحد منطقه ای، سیاس��ت 
منطقه ای ما را با انواع معضالت سیاس��ی و امنیتی روبه رو 
خواهد س��اخت و حلقه انزوای تحمیل��ی علیه جمهوری 
اس��المی ایران و جبهه مقاومت را تنگ ت��ر می کند و به 
دنبال آن احتمال تقسیم سوریه و عراق تقویت خواهد شد 
و تش��دید این تنش ها و واگرایی ها در منطقه، دیپلماسی 

منطقه ای ما را دچار معضالت گوناگون خواهد نمود. 
س��وریه به عنوان یک بازیگر مهم از دایره منازعه عربی- 
صهیونیس��تی، خارج خواهد ش��د. این امر روی توانمندی و 
ظرفیت جبه��ه مقاومت علی��ه رژیم صهیونیس��تی تأثیرگذار 
خواهد بود. این وضعیت قدرت مانور رژیم صهیونیستی را به 
عنوان دشمن ما در منطقه افزایش خواهد داد و روند سازش و 

عادی سازی روابط با این رژیم را تسهیل خواهد نمود. 

با فرض استمرار و طوالنی شدن آسیب ها، چالش ها 
و زیان های متصور برای جمهوری اس�المی ایران؛ 

کشور ما با مسائل مختلفی روبرو می شود: 
- تعمیق حساسیت های مذهبی در منطقه؛ 

- افزایش تنش بین بازیگران منطقه ای )تنش فعلی حاکم 
بر روابط ایران و عربستان(؛ 

- تش��دید روند به حاشیه رفتن قضیه فلس��طین )به عنوان 
مسئله اول جهان اسالم و از اولویت های سیاست خارجی 

جمهوری اسالمی ایران( ؛ 
- فرسایش ظرفیت ها و توانمندی های جمهوری اسالمی 

ایران و جبهه مقاومت؛ 
- زمینه س��ازی ب��رای نظامی کردن خاورمیان��ه و تقویت 
روند مسابقه تس��لیحاتی در میان کش��ورهای این منطقه 
فراهم می ش��ود و به دنبال آن هزینه های امنیتی و دفاعی 

جمهوری اسالمی ایران و متحدان آن افزایش می یابد.

ب�ا ف�رض شکس�ت معارض�ان نتای�ج حاصل�ه ب�رای 
جمهوری اسالمی ایران چه می باشد؟

- س��رعت گرفتن روند تثبیت حاکمیت سیاسی طرفدار 
ای��ران در ع��راق و ش��کل گیری دومینوی ساقط ش��دن 

حلقه های تنش؛
- تقوی��ت قدرت دفاعی و قدرت بازدارندگی جمهوری 

اسالمی ایران فراتر از مرزهای فعلی قرار می گیرد؛
- هزینه ه��ای امنیتی و دفاعی دش��منان و رقبای منطقه ای 
ما به ویژه رژیم صهیونیس��تی و عربستان سعودی افزایش 

می یابد؛ 
- ظه��ور جمهوری اس��المی ایران با اقتدار بیش��تری در 
عرص��ه منطق��ه و قلمرو ای��ن اقتدار از مرزه��ای فعلی تا 

سواحل مدیترانه امتداد می یابد؛
- افزایش اختالفات عربی- عربی؛ 

- تقوی��ت اقتدار جبه��ه مقاومت به عن��وان حامی اصلی 
فلسطین در منطقه؛

- مطرح ش��دن ای��ران به عنوان تکی��ه گاه و محوری قابل 
اعتماد برای دیگر کشورها؛ 

- فراهم ش��دن زمین��ه برای ش��کل گیری ی��ک اتحادیه 
سیاسی- اقتصادی بین کشورهای محور مقاومت.

نگاهی به تحوالت حلب و تأثیرات آن در منطقه
حلب قبل از بحران، بزرگترین شهر سوریه و مرکز بزرگترین 
اس��تان از نظر جمعیت بود و همچنین قدیمی ترین ش��هر که 
تمدن های متعددی بر آن حاکم ش��ده اس��ت از جمله تمدن 
آرامی، آش��وری، فارس، هلنی، رومانی، بیزانس��ی، اسالمی. 
این ش��هر در دوره عباس��ی به عنوان پایتخت دولت حمدانی 
انتخاب ش��د که تا موص��ل امتداد پیدا ک��رد. حلب آخرین 
حلق��ه جاده ابریش��م از آس��یای میانه تا بین النهری��ن بود و به 
عنوان سومین شهر بزرگ امپراطوری عثمانی بعد از استانبول 
و قاهره نامیده ش��د. با س��قوط امپراطوری عثمانی بخش های 
ش��مالی حلب جزو خ��اک ترکیه باقی ماند.)غ��ازی عانتب؛ 
آصنا؛ مرس��ین( این ش��هر همچنان بعد از جنگ جهانی اول 
اهمی��ت اقتصادی خ��ود را حفظ کرد و به عن��وان مهمترین 
مرکز کش��اورزی سوریه خصوصاً کش��ت پنبه قرار گرفت و 
با توجه به س��ابقه تاریخی اش در سال 1986 به عنوان یک اثر 

تمدنی در یونسکو به ثبت رسید.

ماه
ت 

شس
ن
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اهمیت حلب در دوره جنگ 
 بخ��ش ش��رقی حل��ب در اوایل س��ال 2013 به دس��ت 	 

گروه های مس��لح معارضه س��قوط کرد. حلب به عنوان 
بزرگترین شهر سوریه، ظرفیت مناسبی را برای معارضین 
فراهم کرد. حاکمیت بیش از 60درصد ش��هر در دست 
معارضین در س��ال 2013 به عنوان اولین ش��هر بزرگ؛ 

نمایشی از توان آنها برای تسخیر شهرهای دیگر بود. 
- ای��ن ش��هر ظرفیت پایتخت  ش��دن ب��رای دولت موقت 
معارضین را دارا بود. با س��قوط ادل��ب معارضان مصمم 
شدند گام مهمی در جهت آزادسازی کامل حلب و اعالم 
این ش��هر به عنوان پایتخت خود بردارند. همچنین ترکیه، 
غرب و کشورهای عربی حامی معارضین؛ سقوط حلب را 
به عنوان کلید س��قوط دیگر مناطق از جمله دمشق دانسته 
و شمارش معکوسی برای سقوط رژیم می دانستند؛ لذا در 
این راس��تا تالش خود را بر این امر متمرکز کردند. حلب 

برگه مذاکراتی قوی برای معارضین در گفتگوها بود.
- با توجه به داش��تن مرز مش��ترک با ترکی��ه )فاصله 50 
کیلومتری( از یک سو و محل تالقی با استان های ادلب، 
رقه، حمص؛ این ش��هر به مهمترین کریدور لجس��تیک 
برای معارضین مس��لح در حلب و از حلب به جبهه های 

شمالی تبدیل گشت .
- این اس��تان با توجه به تراکم جمعیتی به مناس��ب ترین 
مکان برای جذب نیرو برای گروه های مسلح تبدیل شد. 
- حلب تنها شهری بود که معارضین به اصطالح معتدل 
و م��ورد حمایت ترکیه و غرب بر آن س��یطره داش��تند. 
بقیه مناطق از جمله ادلب به صورت مش��ترک از س��وی 
جریان های مختلف مس��لح از جمله گروه های افراطی و 
تکفیری مدیریت می ش��دند و سیطره معارضین بر حلب 
در واق��ع توازن ق��وا را در ابعاد سیاس��ی و نظامی به نفع 

معارضان شکل داد.

مراحل آزادسازی حلب 
با س��قوط ادلب خطر سقوط قطعی حلب به دست معارضین 
برای طراحان نظامی احس��اس شد .فشارهای شدید نظامی به 
بخش های تحت محاصره به ویژه مناطق ش��یعه در استان های 
ادلب و حلب)فوعه و کفریا؛ نبل و الزهرا( مش��اوران نظامی 
ایران را برای کاس��تن این فشارها ترغیب به طراحی عملیات 
در شمال حلب نمود که در نهایت به آزادسازی نبل و الزهرا 

تا نزدیکی اعزاز در مرز ترکیه انجامید.

حل��ب طی چندین ماه به تدری��ج از حاکمیت معارضین 
ب��ا کمک نظامی��ان ائتالف آزاد ش��د و در ماه ه��ای ژانویه، 
فوریه، می، جوالی )شروع عملیات جاده کاستلو(، اگوست 
)آزاد س��ازی جاده کاستلو(، سپتامبر )عملیات مسلحین برای 
بازپس گی��ری جن��وب حلب و شکس��تن حلق��ه محاصره(، 
اکتب��ر )مقابله با حمله مس��لحین و تکمیل حلق��ه محاصره(، 
نوامبر )پیش��روی به سمت ش��رق حلب و تنگ ترشدن حلقه 
محاصره(، دس��امبر )آزادس��ازی کامل ش��رق حل��ب(؛ این 

عملیات ها به طول انجامید.

آمار مربوط به حوادث حلب 
- تعداد ساکنین شهر قبل از شروع عملیات : 122هزار نفر؛ 
- تعداد افرادی که از شهر خارج شدند : 100هزار نفر؛ 

 تعداد افرادی که قرار ش��د در جریان تبادل خارج شوند 
: 9000 نفر؛

- تعداد مس��لحینی که طبق توافق قرار شد از شهر خارج 
شوند : 4500 مسلح با سالح سبک؛ 

 تعداد کشته ها 30 هزار نفر؛
- تعداد مجروحینی که قرار است از فوعه و کفریا خارج 

شوند : 1200 نفر؛
از مهمترین عوامل عمده شکس��ت معارضین می توان به 

عوامل ذیل اشاره کرد:
- طوالنی شدن عمر بحران و خستگی مسلحین در محاصره؛ 

- بروز اختالفات داخلی بین گروه های مسلح؛ 
- تبعیت بخش عمده ای از جریان های مس��لح از خارج 

به ویژه ترکیه؛ 
- تغییر اولویت میدانی ترکیه؛

- سردرگمی و بی برنامه بودن دولت آمریکا در سوریه به 
ویژه در مقطع انتخابات؛

- عزم دولت س��وریه و همپیمان��ان وی در پایان دادن به 
وضعیت حلب قبل از شروع دور جدید مذاکرات؛ 

- دست برتر نظامی سوریه و همپیمانان آن.

تأثیرات سیاسی و نظامی در آزادسازی حلب 
- آزادسازی حلب از نظر نظامی توازن نسبی نظامی بین 
معارضان و دولت سوریه که چهار سال پایدار مانده بود 

را به نفع دولت سوریه تغییر داد؛ 
- معارضین از لحاظ سیاس��ی فش��ار قابل مالحظه ای را 
متحمل می شدند که بدون شک این وضعیت در شرایط 
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و وضعیت مذاکراتی معارضین و کش��ورهای حامی آنها 
تأثیر منفی بر جای خواهد گذاشت؛ 

- معارضان عالوه بر فش��ارهای سیاسی و نظامی متحمل 
فشار روانی در حلب و دیگر جبهه ها می شدند که برخی 
پیش بینی می کنند س��وریه بزودی شاهد دومینوی سقوط 

معارضین در دیگر جبهه ها می باشد؛
تغییر مهمی در جغرافیای نظامی از ریف حلب تا عمق سوریه 
و استان ادلب و دیگر مناطق تحت سیطره مسلحین درآینده 
ایجاد خواهد ش��د و در پی آن ش��اهد تضعیف گروه های 

مورد حمایت ترکیه به ویژه ارتش آزاد خواهیم بود؛ 
- احتم��ال تقوی��ت بیش��تر جریان های ک��ردی در نتیجه 

ضعف گروه های مورد حمایت ترکیه نیز وارد است؛
ضربه پذیری امنی��ت ترکیه به دلیل تقویت حضور نظامی 
ارتش س��وریه و تقویت اکراد مخالف ترکیه باال خواهد 
رفت و تضعیف گروه های مسلح در ادلب مقدمه ای برای 

آزادسازی این شهر خواهد شد؛
- اعمال فش��ار بیشتر به ترکیه در نتیجه افزایش مهاجرت 
آوارگان و تعمیق شکاف بین صفوف گروه های مسلح و 
همچنین شکل گیری و تقویت چرخه اقتصادی سوریه با 

توجه به موقعیت اقتصادی این شهردر منطقه؛
- بسته شدن راه امداد گروه های مسلح از ترکیه و به احتمال 
قوی حوادث حلب موجب بازنگری در مواضع کشورهای 
اروپایی خواهد شد. این کشورها از موضع اتخاذ سیاست 
نهایی به موضع سیاست واقع گرایی و گفتگوی جدی تر با 

بازیگران منطقه ای منتقل خواهند شد. 
 ب��رای ترکیه با توج��ه به افزایش خطر ک��ردی و ناامنی 	 

داخلی در این کشور، اتخاذ سیاست مدیریت آثار سلبی 
ناش��ی از سقوط حلب در دستور کار قرار خواهد گرفت 
و با توجه به اظه��ارات اخیر اوباما و تصمیم ترامپ مبنی 
بر ایجاد مناطق امن در س��وریه به نظر می رسد آمریکا با 

طراحی جدیدی در موضوع ورود پیدا کند.
 آزادس��ازی حلب هر چند تحول مهمی در صحنه نظامی 	 

و سیاس��ی خواهد بود اما پایان��ی برای روند نزاع طوالنی 
در سوریه نیست.

 در حال حاضر شاهد شکل گیری فضای سنگین رسانه ای 	 
از س��وی رس��انه های جهان ع��رب علیه ایران و روس��یه 
هس��تیم. موضع حماس در محکومی��ت حوادث حلب و 
مقاالت مندرج در جراید عربی به قلم برخی فرهیختگان 

عرب این فضا را تقویت نموده است.

ب�ا ای�ن حال نتای�ج مثبت�ی از وقایع س�وریه نصیب 
ایران می شود که شامل: 

- پررنگ ش��دن نقش ایران به  عنوان یک بازیگر فعال و 
تأثیرگذار در تحوالت منقطه ای و همچنین مطرح ش��دن 
ای��ران به عنوان محوری باثبات و هم پیمانی قابل اعتماد و 
قابل اتکا است و فضای اعتماد به نفس در محور مقاومت 

را ایجاد می کند.
- روسیه به اعتماد مواضع با ثبات ایران وارد معرکه شده 
اس��ت و غرب را در نقطه ضعفش م��ورد هجوم قرار داد 
و ای��ن کار موجب ش��کل گیری ی��ک هم پیمانی فعال با 

روسیه شد.
- ورود ح��زب اهلل به بحران س��وریه و ن��وع بازیگری این 
مجموعه، آن را به عنوان یک بازیگر منطقه ای قابل اعتماد 

و دارای مواضعی مبتنی بر منطق و استدالل نشان داد.
- حرکت پیش دس��تانه ای��ران در مقابله با تروریس��م در 
س��وریه موج��ب دورش��دن خط��ر تروریس��م از محیط 

پیرامونی ایران و داخل ایران شده است.
- صحنه نبرد در سوریه موجب افزایش تجربه جنگی در 
انواع مختلف نبرد میدانی برای نیروها و فرماندهان نظامی 
ایران ش��د و نیروی نظامی ای��ران امکان نبرد در خارج از 

مرزهای خود را تجربه کرد. 
- افزای��ش تجربه نظامی حزب اهلل لبنان به عنوان هم پیمان 
اس��تراتژیک ایران و برقراری نوعی فرماندهی مش��ترک 
بی��ن نیروهای محور مقاومت )چند ملیتی( توس��ط ایران 

تجربه شد.

 پرسش:
نتیج��ه و ماحصل پایان تحوالت از نظر راهبردی بس��یار مهم 
است و نقش مؤثری در آینده راهبردی کشور ما ایفا می کند. 
تعیی��ن خطوط قرم��ز جمهوری اس��المی ایران تح��ت تأثیر 
تحوالتی  وی��ژه مانند انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا و 
تحوالت عراق و لبنان اس��ت. در ح��ال حاضر ما تا چه میزان 
ب��ا ترکیه هماهنگ هس��تیم؟ با توجه ب��ه عملیات هایی که با 
هماهنگی ه��ای طرفین در طرابلس و الب��اب انجام دادیم، باز 
ه��م در بعضی مواقع ش��اهد تک روی ه��ای ترکیه بودیم. ما 
چطور می توانیم هماهنگی های بیشتری را با هم داشته باشیم. 
موضوع کردی هم در روسیه و هم در ترکیه مطرح است. این 
دو بازیگر هر دو تحوالتی در قضایای کردی داشتند. در حال 
حاضر روس ها با کردها مانند سابق نسبت و مناسبات ندارند؛ 
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بنابراین وضعیت ما چگونه می ش��ود؟ مسئله اینجاست که ما 
چ��ه امتیازاتی باید از ترکیه بگیریم تا تضمین های امنیتی را به 
ترکیه بدهیم و یا بالعکس، متقاباًل آنها باید چه کارهایی انجام 
دهن��د؟ ما چقدر می توانیم این را به عنوان عاملی برای فش��ار 
هم زمان داشته باشیم؟ به عنوان مثال مسئله امکان همکاری با 
آمریکا در حوزه های مبارزه با داعش همیشه مطرح بوده و به 
عنوان یک ایده در دس��ت بررسی است. به هر حال در عراق 

و سوریه همیشه این ایده مطرح بوده است.
 در تمام بحران ه��ا در طول تاریخ تعارض منافع وجود 
داش��ته اس��ت. کش��ورها و بازیگران در بحران ه��ا معموالً با 
پیروزی خارج می شوند. تجربه نش��ان داده است کشورهای 
موفق در بحران عالوه بر استراتژی در بحران استراتژی خروج 
از بحران را هم می دانستند. سؤال اینجاست که آیا جمهوری 
اس��المی ایران استراتژی برای خروج از بحران سوریه دارد یا 
خیر؟ آیا اس��تراتژی که در این بحران دارد معطوف به هدف 
توانمندی اس��ت یا معطوف به کنش گران دیگر اس��ت؟ باید 
اولویت بندی در منافع حیاتی و غیر مهم را در نظر گرفت. باید 
بررسی کرد که این گزینه چه دستاوردها و هزینه هایی دارد؟ 
م��ا نگرانیم ک��ه در عرصه این میدان هزینه های س��نگین تری 
متحمل ش��ویم ولی در عرصه بهره ب��رداری عایدی نصیبمان 
نش��ود و در عرصه تصمیم گیری س��قف استراتژی را برایمان 
کوتاه در نظر بگیرند. با این اوصاف راهکار ما چه باید باشد؟

 در مذاک��رات روس��یه و ترکیه درخصوص س��وریه، 
کش��ور ما در کجا قرار گرفته اس��ت و منافع ما در این قضیه 
چه می باش��د؟ اثربخش��ی و گیرایی خواسته های ما تا چه حد 
اس��ت؟ اگر به خواس��ته های ما توجه نکردند، چه مسیری را 

باید در نظر بگیریم؟
 ب��ا توجه به ابعاد مختلف بحران، بعد سیاس��ی و نظامی 
در همه جا نمایان تر اس��ت. دو بعد دیگر که شامل بحث های 
حقوق بشری و خلع سالحی است ظرفیت هایی در این بحران 
دارند. کش��ورهای همراه با معارضی��ن در این بحران تصمیم 
به نابودی رژیم س��وریه داش��تند، اگر نتوانند از بعد سیاسی و 
نظامی وارد عمل بشوند از ابعاد حقوق بشری و خلع سالحی 
ورود پیدا می کنند. آیا ایران در این خصوص به راهکارهای 

مقتضی اندیشیده است؟
 چگونه می توان پیروزی تاکتیکی که در حلب به وجود 
آمد را به یک پیروزی اس��تراتژیک تبدیل کرد؟ نشست آتی 
که قرار اس��ت بین روس��یه و دولت های منطقه مانند ایران و 

ترکیه برقرار شود چه مفادی در دستورکارشان است؟ موضع 
ایران در این خصوص چگونه باید باشد؟ 

 ما در سوریه حد نهایی مان واقعاً چیست؟ یعنی تا کجا 
حاضر به هزینه کردن هستیم آیا پایانی برای این غائله در نظر 

داریم یا که دچار روزمرگی شده ایم؟
 تحوالتی که در س��وریه اتفاق افتاده است  گستردگی 
ابع��اد آن چه مقدار ب��ود آیا بازیگران خارجی بیش��تر دخیل 
بودند یا بازیگران داخلی چون خود بش��ار اس��د؟ آیا می شد 

جلوی این تحوالت را گرفت؟
 در این چند سال اسرائیل چندین بار دمشق و شهرهای 
دیگر س��وریه را هدف قرار داده است ولی ایران و حزب اهلل 
وارد بازی و رویارویی با اس��رائیل نشدند و خیلی مدبرانه این 
قضیه را مدیریت کردند. به نظر می رسد تصمیمی بین خود ما 
و حزب اهلل گرفته شده است تا بهانه ای دست اسرائیل ندهیم. 
آیا ش��ما این امر را تأیید می کنید؟ بارها گفته ش��ده است که 
حمالت روس��یه داعش را مد نظر ندارد بلکه فقط ده درصد 
از اهداف روس ها را داعش تش��کیل می دهد؛ آیا این مسئله 

صحت دارد؟
 همه طرف ها به این نتیجه رسیده اند که راه حل سیاسی 
را در دستورکارش��ان قرار دهند در ح��ال حاضر ترکیه وارد 
عراق و س��وریه شده است وبه الباب ورود پیدا کرده است و 
در سوریه پیشروی بیشتری داشته است؛ اگر راه حل سیاسی با 
همین شرایطی که وجود دارد ادامه پیدا بکند آیا این راه حل 

سیاسی موجب جدایی و تجزیه سوریه نمی شود؟
 اگر وقایع به س��متی برود که جمهوری اسالمی ناچار 
بشود از بشاراس��د عبور کند آیا برنامه ریزی برای این دوران 
صورت گرفته اس��ت یا خیر؟ تغیی��رات موضعی ترکیه تا چه 

میزان تاکتیکی و استراتژیکی است؟
 ایران یکی از اصلی ترین بازیگران صحنه سوریه است 
ما تا چه مقدار توانس��تیم موقعیت خودم��ان را به عنوان یک 
بازیگر اصلی به تصویب برس��انیم؟ اگر بشاراس��د مجبور به 
گزینش باش��د ممکن است روس��یه را به ما ترجیح دهد بهتر 
نیس��ت اطمینانی در خصوص آینده حل بحران سوریه داشته 
باشیم، آیا ممکن است در زمان تصمیم گیری نهایی، بشاراسد 

روسیه را مقدم بر ایران بداند؟
 کشور ما هزینه های مادی و معنوی در سطوح مختلف 
ملی، منطقه ای و جهانی برای س��وریه پرداخت کرده اس��ت، 

تحمل این هزینه ها چه دستاوردهایی برای ما داشته است؟ 
80
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نخبگان ما نگران بازیگری روس ها هستند و اینکه چقدر 
می توانند به روس ها اعتماد کنند. تاریخ نش��ان داده است که 
روس ها بازیگران قابل اعتمادی نیستند. ما با این اوصاف چه 

تمهیداتی باید بیندیشیم؟

پاسخ:
 متأس��فانه ما مدیریت بحران را صنف��ی اش کرده ایم. منافع 
ملی ما در بحران مهمی چون بحران سوریه درگیر شده است. 
س��وریه بازوی ایران در منطقه است. این بازوان دچار اشکال 
و چالش ش��ده اند که ما باید قضیه را حل و یا مدیریت کنیم. 
از زمان ش��روع بحران هم می گفتند بشاراس��د ماندنی نیست 
باید به فکر حاکم دیگری بود ولی اکنون این نظر را ندارند. 
روسیه دیر وارد عمل شد ولی پرقدرت ظاهر شد و تمام 
بدنه و نظام سیستمش را درگیر این بحران کرد چون احساس 
مس��ئولیت می کرد. وزیر خارجه روسیه ساعات طوالنی را به 
رایزنی و مذاکره با وزیر خارجه آمریکا برای حل این مسئله 
می پرداخت. وقتی خود پوتین دستور به مدیریت بحران داد، 
تمام سیستم تالش��ش را برای حل این مسئله کرد. برای حل 
بحران همه بایس��تی احساس مسئولیت بکنند و باید بدانند که 

اگر این مسئله حل نشود، منافع خودشان متضرر می شود.
همین که توانس��تیم تا یک مقطع در مقابل ش��دیدترین 
اتفاق��ات منطقه ایس��تادگی کنیم یعنی ظرفی��ت و توانمندی 
الزم را داریم. بشاراس��د رفتنی بود و خود س��وری ها هم این 
را می دانستند ولی با مقاومت، شرایط تغییر کرد و االن کسی 
از س��قوط حتمی بش��ار صحبت نمی کند. حت��ی آنهایی که 
اصرار به رفتن بش��ار اسد داشتند. آقای اسد همین که توانسته 

حاکمیت را حفظ کند، خودش یک مزیت و اصل است.
جنگ، جنگ اراده هاس��ت و باید مقاوم��ت کرد. مانند 
جن��گ 33 روزه لبنان، حزب اهلل مقاوم��ت کرد و در پی آن 
پیروز هم ش��د با اینکه اس��رائیل اراده کرده بود حزب اهلل را 

براندازد اما نتوانست.
مفهوم جنگ مفه��وم مقاومت اس��ت. در حال حاضر با 

توجه به پیش روی ها در حلب همچنان بحران ادامه دارد.
کاری که دولت س��وریه می خواهد انجام دهد این است 
که ش��کافی در بین معارضان ایجاد بکند و بخشی از آنان را 

از هم جدا بکند.
مفهوم��ی ک��ه از مذاکرات ژنو یک اس��تنباط می ش��ود 
transitional period است. به همین دلیل در مذاکرات 

چند روزه با شکست روبه رو شدند و به توافقی دست نیافتند، 
آنه��ا می گفتند که بش��ار حکومت را بدهد ولی آقای بش��ار 
معتقد بود وقتی نتوانستید در میدان حکومت را از من بگیرید 
چه توقعی است که خودم به راحتی حکومت را تحویل دهم.

در ح��ال حاض��ر روس ه��ا در بحث حل��ب و آتش بس 
آن خطر کرده اند )خودش��ان به س��مت داعش رفتند و از ما 
خواس��تند به س��مت پالمیرا برویم و ادل��ب را رها کنیم. این 
کار اشکال دارد خودشان موازنه نظامی را به هم می زنند و به 
ضرر خودش��ان تصمیم می گیرند. ما این را به سوریه گوشزد 
کرده ایم و به روس ها هم به نوعی داریم انتقال می دهیم، اگر 
قرار باش��د جریان��ی که می خواهد حاکمی��ت را از بین ببرد، 
تضعیف بش��ود ش��امل حال همه می ش��ود و هم��ه را درگیر 

می کند(.
مشخص کردن زمان پایداری بر آتش بس مشکل خواهد 

بود.
ما در زمینه اعتماد و شناخت روس ها باید به یقین برسیم 
ت��ا مانند قضیه حماس نش��ود. ما باید باور مبتن��ی بر واقعیات 
داشته باشیم منافع روس��یه بیشتر از ماست. متأسفانه در دنیای 
سیاس��ت همه غیرقابل اعتماد هس��تند. بعضی از کش��ورها تا 
جایی که منافعش��ان می طلبد همراهی می کنند ولی بعداز آن 
ممکن اس��ت منکر تعهداتشان بش��وند. ولی ما باید بدانیم که 
هدفمان چیس��ت آیا تا جایی که منافعمان می طلبد، همکاری 
می کنیم یا نه تا آخر ماجرا از س��وریه حمایت می کنیم؟ ما از 
سوریه یک جریانی می خواهیم که هویت ژئوپلیتیک منطقه 
را بتوانیم به نفع خودمان تغییر دهیم. ترک ها خودش��ان بسیار 
مش��تاق هس��تند تا ش��رایط ژئوپلیتیکی که به ضررشان تغییر 
کرده اس��ت را اصالح کنند. برای همین ترکیه نگران است. 
)ما از س��وریه می خواهیم که منافع ملی م��ان را حفظ کنیم( 
باالخره یک حرکتی در منطقه شکل گرفته است و یکسری 
اهداف در سوریه مشخص است. هدف ما حفظ حاکمیت در 

سوریه بود که به طور نسبی به آن رسیده ایم.
در مذاکراتی که با آقای بشاراسد داشتیم به مسائل ورود 
کردی��م و گفتیم حق��وق کردها را بدهید و ب��ا آنها مذاکره 
کنید و آقای بشاراسد هم این را پذیرفت. بعداز گفت وگوها 
متأسفانه به این باور رسیدند که کار تمام شده است و مغرور 
ش��دند و بعد از آن رو به جلو پی��ش رفتند و مجدد به بحران 
برخ��ورد کردند. امیدواریم بع��د از قضیه حلب دوباره دچار 
این توهم نش��وند. یکی دیگ��ر از ایرادهایی که به گروههای 
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معارض اس��ت این اس��ت که آنها بنا بود دس��ت ای��ران را از 
منطقه کوتاه کنند و در کنار حمله به حاکمیت س��وریه حمله 
به جمهوری اس��المی ایران را داش��ته باشند و از نوع طایفه ای 

می خواستند وارد عمل بشوند.
چیزی که م��ا را وادار ک��رد برویم کنار س��وریه بمانیم؛ 
این اس��ت که س��وریه حیاط خلوت مقاومت ما و ریه تنفسی 
مقاومت��ی ما بود و جامعه بین الملل این را می دانس��ت که اگر 
دست ایران از س��وریه قطع بشود، جمهوری اسالمی ایران در 

مرزهای خودش حبس می شود.
وقتی گفته می ش��ود ما در منطقه نفوذ داریم، منظور همان 
س��وریه است. همین مقاومت است که نفوذ را تقویت می کند 
و نفوذ ما نباید از بین برود، رویکرد سیاس��ت خارجی در این 
سه دهه هزینه باید پرداخت بکند اگر هزینه را در اینجا نکنیم 
بع��داً در محی��ط پیرامونی خودمان مجبور ب��ه پرداخت هزینه 

می شویم.
باالخره یک جنگ و یک رقابتی در منطقه ش��کل گرفته 
است که ش��کل آینده منطقه را دارد ترسیم می کند. نمی شود 
کنار نشس��ت تا منطقه را به نفع خودش��ان تقسیم کنند، بعد ما 
بگوییم چیزی برای ما نمانده است. ولی جمهوری اسالمی در 
منطقه ادعا دارد و با توجه به سابقه و تجربه ای که در تحوالت 

منطقه کسب کردیم ایران برای این ادعایش باید هزینه کند.
خروج از شکس��ت، خود به مثابه یک اس��تراتژی است؛ 
جمهوری اس��المی ایران اس��تراتژی هجوم��ی را دنبال کرده 

است.
نس��بت به واقعیت میدانی و شرایط جدیدی که ایجاد شد 
حد و حدود خواس��ته های ما فاصله زیادی از هم ندارند. ما از 
سوریه حفظ هویت مقاومتی می خواهیم و این نهایت خواسته 
ماس��ت. باالخره بین ما و حافظان منافعمان باید یک مبادله ای 
باشد و باید یک حاکمیت مش��ارکتی برای جریان های دیگر 

هم قائل شد.
بح��ران ابعاد پیچیده و متعددی دارد از جمله بحث حقوق 
بشر و بحث خلع سالح. در بحث خلع سالح احتمال سرنگونی 
س��وریه بسیار فراهم بود، جمهوری اس��المی ایران و روسیه با 
بازیگری خود بحران را مدیریت کردند و س��وریه را از خطر 

جنگی هجوم آمریکایی نجات دادند.
طبق صحبت ها و نظرات دوس��تان؛ س��وریه راه حل زمینی 

ن��دارد، از طرف دیگری هم چش��م انداز راه حل سیاس��ی هم 
نتیجه ای ندارد. 

ترک ها به دنبال کس��ب وقت هس��تند و ب��ا روس ها کار 
تاکتیک��ی می کنند. در ح��ال حاضر اولویت ترک ها مس��ئله 
کردها، امنیت داخلی و اقتصادی اس��ت و این مسائل برایشان 
برجسته تر شده اس��ت. کش��ور ما گزینه های بسیار محدودی 
دارد ولی با این حال در صحنه عمل و میدانی هم داریم هزینه 
می کنیم. ما هزینه مالی و جانی برای حل این مس��ئله پرداختیم 
و ادامه این روند قدرت جمهوری اس��المی ایران را فرسایش 
می ده��د. ما قائل به حل سیاس��ی از نوع مش��ارکتی هس��تیم. 
اگر حاکمیت مش��ارکتی عملیاتی بش��ود سوریة بعد از بحران 
متفاوت از س��وریه قبل از بحران اس��ت. فاکتورهای جدیدی 

وارد می شود اینجا ما بایستی طراحی الزمه را داشته باشیم.
حکوم��ت دموکراتیک در س��وریه قاعدتاً با س��وریه ای 
دیکتات��وری و اس��تبدادی ف��رق می کن��د. ما بای��د برگه های 
دموکراس��ی را در صحنه داش��ته باش��یم تا بتوانی��م در صحنه 
سیاس��ی و اجتماعی سوریه بازی مؤثری را بروز دهیم که همه 

اینها سناریوسازی خاص خودش را دارد.
در حال حاضر سوریه یک حالت فرسایشی به خود گرفته 
اس��ت و اس��رائیل از این موقعیت اس��تفاده می کند اسرائیل از 
حاکمیت ضعیف سوریه نفع می برد، فرسایشی شدن سوریه به 

نفع اسرائیل است.
نگاه آتی اس��رائیل به س��وریه و منطقه تقس��یم جغرافیایی 
اس��ت و تش��کیل دولت های کوچک بر مبن��ای طایفه ای در 
دستورکارش است. به این دلیل که طوایف، دولتهای واحد را 
ضعیف می کنند و دولت های کوچک دائم مش��غول درگیری 
و اختالف با دولت های دیگر هستند و تمام توانشان را در این 
راه صرف می کنند. دلیل دیگر اسرائیل مشروعیت بخشیدن به 
موجودیت رژیم صهیونیس��تی به عنوان یک قوم یهودی است 

و این کار امکان یارگیری را هم برایش بیشتر می کند.
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