
مقامات سياسي و نظامي دارند تالش مي كنند كه 
اين جنگ شش س��اله به پايان برس��د و به زودي 
مرحله بازسازي سوريه شروع شود. بنابراين اميدوار 
هستيم كه تركيه حجم حقيقي خود را درك كند 
و صادقانه جلو بيايد و به صورت فرصت طلبانه وارد 
عمل نش��ود. اگر تركيه بخواهد اين شيوه را ادامه 
دهد هم خود متضرر مي ش��ود و هم متحدانش در 

داخل سوريه آسيب مي بينند. 
برخي ناظران اين را مط�رح مي كنند كه 
مذاكرات دوجانبه روس�يه ب�ا تركيه كه 
ب�دون حضور اي�ران در جريان اس�ت به 
معن�ي دور زدن احتمالي تهران اس�ت و 
ممكن است روس ها توافقاتي را با تركيه 
براي كسب منافع بيشتر در سوريه انجام 
دهند. اي�ن تحليل ها چق�در قابل قبول 

است؟ 
اين يك جنگ رواني اس��ت كه توسط رسانه هاي 
غربي عليه نق��ش محوري ايران در س��وريه انجام 
مي شود. نشست مسكو بين سه وزير ايران، روسيه 
و تركيه بود و مذاكراتي كه انجام شد بين سه كشور 
بود و نتيجه مذاكرات دوجانبه تركيه و روس��يه به 
طور مرتب به مقامات ايران و دولت سوريه گزارش 
مي ش��د و س��رگئي الوروف، وزيرخارجه روس��يه 
گفت كه مس��كو تمام جزئيات مذاك��رات با تركيه 
را با ش��ركاي ايران و س��وريه در جريان مي گذارد. 
وقتي اين توافقنام��ه بين روس��يه و تركيه نهايي 
شد روس ها يك نسخه به ايران و يك نسخه هم به 
سوريه فرستادند و گفتند كه اگر اين دو كشور امضا 

كنند قابليت اجرايي خواهد داشت. 
ايران موافق��ت خود را اع��الم و حس��ن روحاني، 
رئيس جمهور اي��ران هم در ديدار ب��ا وليد المعلم، 
وزير خارجه س��وريه آن را تأييد و دولت س��وريه 
هم موافقت خود را اعالم كرد. هر دو كشور شروط 
خودش��ان را داش��تند و دول��ت س��وريه گفت كه 
گروه هاي تروريس��تي داعش و جبهه النصره بايد 
از اين آتش بس مستثني باشند و حتي گروه هايي 
كه با اين دو گروه همكاري مي كنند و شريك آنها 
هستند هم مستثني ش��وند و آتش بس شامل آنها 
نمي ش��ود. ايران ني��ز تأكيد كه آتش بس ش��امل 
داعش و جبهه النصره نمي ش��ود. بنابراين چگونه 
مي توان گفت تركيه و روس��يه، ايران را دور زدند؟ 
از طرفي تنها سه كش��ور تركيه، ايران و روسيه در 
نشست آستانه حضور خواهند داشت و تمهيداتي 
براي گفت وگوهاي دولت سوريه و معارضان اتخاذ 

خواهد شد. 
عربس��تان س��عودي، قطر، امارات و مص��ر پس از 
آنكه وقتي پرونده به ش��وراي امنيت سازمان ملل 
منتقل مي شود دعوت مي شوند. ايران هميشه در 
محور بوده و حضور مستشاري در سوريه دارد و در 
كنار حزب اهلل لبنان روي زمين تحوالت را به پيش 
مي برند. مگر مي شود كشوري كه در عرصه ميداني 
حرف اول را مي زند بت��وان دور زد و چنين چيزي 

اصاًل امكان پذير نيست. 
بحث هاي زيادي درباره وضعيت سياست 
خارجي ايران بعد از حلب مطرح اس�ت. 
به هرحال، ايران س�هم قاب�ل توجهي در 

آزاد س�ازي حلب و تغيير شرايط ميداني 
در سوريه داشت. اين را چطور مي توان در 
صحنه سياس�ي ترجمه كرد؟ به نظر شما 
سياست خارجي ايران بايد چگونه باشد 
تا دستاوردهاي بش�تري از پيروزي هاي 
اخيري كه در عرصه ميداني به دست آمده 

داشته باشد؟ 
سياست خارجي ايران بايد به سرعت و همزمان با 
سياست نظامي و امنيتي در سوريه باشد. يعني به 
همان قدرتي كه حضور ايران در بعد مستش��اري و 
نيروهاي مقاومت در عرص��ه ميداني تعيين كننده 
و اساس��ي است دس��تگاه ديپلماس��ي ما بايد اين 
پيروزي ها و ظرفيت هاي ميداني را با فعاليت هاي 
سياس��ي پيگيري و بتواند خواس��ته ها و مطالبات 
مردم منطقه و نيروه��اي مقاومت را ب��ه ثمرات و 
نتايج مثبت سياسي تبديل كند. در غير اين صورت 
ممكن اس��ت ديگر رقباي ما مث��ل روس ها از اين 
مس��ئله بهره برداري بكنند و خود را پيروز ميدان 
اعالم كنند و حضور خ��ود را اينگونه توجيه كنند 
كه ما بوديم كه معادالت را در سوريه تغيير داديم. 
به تناسب حضور قوي ميداني دستگاه ديپلماسي 
ايران بايد قوي باشد اما دستگاه ديپلماسي ما به آن 

حد نرسيده است. 
آيا امكان تداوم ائتالف ايران و روسيه در 
صحنه ه�اي ديگر وج�ود دارد؟ بعضي ها 
معتقدن�د ائت�الف اي�ران و روس�يه يك 
ائتالف خاص در ش�رايطي خ�اص بود كه 
ديگر تكرار نخواهد ش�د. اين مسئله به 

بررسي تحوالت سوريه در گفت وگو با دكتر سيدهادي سيد افقهي، كارشناس ارشد مسائل غرب آسيا 

  روح اهلل صالحی
پيروزي ارتش سوريه در حلب موفقيت بزرگي نه تنها براي دولت سوريه بلكه 
براي ايران و روسيه نيز محسوب مي شود و نه تنها معادالت قدرت در سوريه 
بلكه در منطقه را نيز تحت تأثير خود قرار مي دهد. با كنار گذاش�ته ش�دن 
امريكا و غرب از مذاكرات سياسي سوريه جاي پاي روسيه در سوريه بيش از 
هر زماني مستحكم تر مي شود و ايران نيز قدرتي فوق العاده كسب مي كند. 
تحوالت حلب با همكاري روسيه و ايران درحالي اتفاق افتاد كه دولت باراك 
اوباما، روزهاي پاياني خود را مي گذراند و كاخ سفيد مي رود تا رئيسي جديد 
از جنس جمهوريخواهان اما با ادبيات و ويژگي هاي متفاوت به روي خود ببيند. 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور منتخب امريكا گفته اولويتش مبارزه با گروه هاي 
تروريستي و همكاري با روسيه است تا جنگي تمام عيار عليه تروريسم شكل 
بگيرد. اوباما درحالي كاخ سفيد را ترك مي كند كه تالش زيادي كرد تا مانع 
پيروزي نيروهاي مقاومت در حلب شود و با آزادسازي اين شهر به نظر مي رسد 

معادله جديد در سوريه را پذيرفته است. كنار گذاشتن واشنگتن از مذاكرات 
سه جانبه روس�يه، تركيه و ايران درباره س�وريه كه بعد از چهار دهه اتفاق 
افتاده بيانگر اين است كه امريكا به نوعي س�وريه را به روسيه واگذار كرده 
است. سيد هادي سيد افقهي، كارشناس مس�ائل غرب آسيا در گفت وگو با 
»جوان«، درباره پيوستن تركيه به محور مسكو- تهران گفت: »چرخش تركيه 
متناسب با تحوالت ميداني سوريه بود كه به نفع محور مقاومت در جريان است 
و تركيه براي اينكه حداقل دستاوردهاي خود در سوريه را حفظ كند به سمت 
تهران – مسكو گرايش پيدا كرد«. به گفته افقهي سياست خارجي ايران بايد 
به سرعت و همزمان با سياست نظامي و امنيتي در سوريه باشد؛ يعني به همان 
قدرتي كه حضور ايران در بعد مستشاري و نيروهاي مقاومت در عرصه ميداني 
تعيين كننده و اساسي است. دستگاه ديپلماسي ما بايد پيروزي هاي ميداني را 
با فعاليت هاي سياسي پيگيري كرده و بتواند مطالبات مردم منطقه و نيروهاي 

مقاومت را به نتايج مثبت سياسي تبديل كند. 

خصوص با توج�ه به نزديك�ي دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور منتخب امريكا با 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه 

چه چشم اندازي دارد؟ 
اينها فقط حدس و گمان است. ما با روس ها فقط 
در فتح س��وريه همكاري نمي كنيم و در سطح 
يمن، ع��راق و ديگر مناطق ه��م همكاري هاي 
اس��تراتژيك داريم. درست اس��ت كه روابط به 
سطح استراتژيك نرسيده اما سطح همكاري ها 
به اين حد رسيده اس��ت و اميدواريم تداوم اين 
همكاري هاي اس��تراتژيك به برق��راري روابط 
استراتژيك نيز منجر شود. بحران سوريه تجربه 
و آزمون خوبي بود و نش��ان داد كه ما با روسيه 
در كجا وجه مش��ترك داريم. اينكه در كليات 
چه اش��تراك نظرها و در جزئيات چه اختالف 
نظرهايي داريم. هميش��ه طرف هاي همپيمان 
در كليات با همديگر تواف��ق دارند ولي ممكن 
است در جزئيات اختالفاتي داشته باشند و اين 
مسئله طبيعي است. لذا تصور مي كنم همكاري 
ما با روسيه استراتژيك  و در سطح منطقه است 

و تنها به سوريه محدود نخواهد شد. 
منطقه غرب آسيا بعد از آزادي حلب 
چه مختصاتي مي تواند داشته باشد؟ 
ترتيب�ات امنيتي آن چط�ور خواهد 

بود؟ 
شكست استراتژيك تروريست ها و حاميان آنها 
در حلب، چهره س��وريه و منطق��ه را دگرگون 
خواهد كرد چراكه هدف گ��ذاري طرف مقابل 

براي حل��ب منطقه اي بوده اس��ت، اگر نگوييم 
جهاني بوده چراكه بازيگ��ري بين المللي چون 
روسيه هم وارد ميدان شده است. بعد از آزادي 
حلب، اول ترتيبات امنيتي خود سوريه مطرح 
است و يكي از بندهاي مهم آتش بس اين است 
كه اساساً در كل جبهه هاي سوريه صورت بگيرد. 
اول ترتيبات امنيتي سوريه را بايد تضمين كنيم 
و اگر تحوالت سوريه همزمان با نابودي داعش 
در عراق پيش برود ترتيب��ات جديد در منطقه 
فراهم خواهد ش��د و تروريس��م و حاميانشان 
س��رجاي خود خواهند نشس��ت. باي��د منتظر 
ماند و ديد كه دونالد ترامپ بعد از ورود به كاخ 
سفيد و اعالم مواضع خود نس��بت به تحوالت 
منطقه چه موضعي اتخاذ خواهد كرد و به دنبال 
آن موضع ها و پاسخ هاي مناس��ب به سياست 

خاورميانه اي ترامپ بايد داده شود. 
باتوجه ب�ه اينك�ه دونال�د ترامپ در 
كمپين ه�اي تبليغاتي خ�ود رويكرد 
نس�بتًا مثبتي به بحران سوريه اعالم 
كرده ب�ود آي�ا ب�ا روي كار آمدن وي 
تغييراتي در سياس�ت واش�نگتن در 

قبال سوريه ايجاد خواهد شد يا اينكه 
حمايت از تكفيري ه�ا همچنان ادامه 

خواهد يافت؟ 
ترام��پ در كمپين هاي تبليغاتي خود اش��اره 
گذرايي به اين مسئله داشت كه اولويتش مبارزه 
با داعش اس��ت و سرنگوني بش��ار اسد نيست. 
همچنين گفت��ه امريكا وارد جن��گ نيابتي در 
منطقه نمي شود و براي حفظ تاج و تخت اعراب 
نيروهاي امريكايي را اع��زام نمي كند و هزينه 
زيادي را متقبل نمي ش��ود. ترام��پ گفته اين 
مسئله قابل قبول نيست و باراك اوباما با ورود به 
بحران هاي منطقه ضربه جدي به اقتصاد امريكا 
زده است و ما نمي خواهيم بار ديگر وارد نقشه 
راه سرنگوني كشورها شويم. اگر امريكا بخواهد 
به منطقه اي وارد شود بايد متحدانش هزينه آن 
را بپردازند. به نظرم، ترامپ قطعاً سياست اوباما 
را حداقل در مورد بحران سوريه ادامه نخواهد 
داد و در مورد فلس��طين و اي��ران چه موضعي 
اتخاذ خواه��د كرد معلوم نيس��ت ولي تاكنون 
مواضعش منفي بوده است و بايد صبر كرد و االن 
نمي توان روي سخنراني هاي انتخاباتي ترامپ 
تصميم گيري كرد و بايد ببينيم بعد از ورود به 
كاخ سفيد سياست هايش به چه سمت و سويي 

حركت خواهد كرد. 
كنار گذاشته شدن امريكا از مذاكرات 
سياس�ي س�وريه و كاهش حمايت ها 
از تروريس�ت ها را چگون�ه ارزياب�ي 
مي كني�د؟ اتخاذ اي�ن اس�تراتژي از 
چ�ه عواملي ناش�ي مي ش�ود؟ اصوالً 
به نظ�ر مي رس�يد ك�ه امريكايي ها با 
وضع جاري در سوريه كنار آمده اند و 
پيروزي محور مقاومت را پذيرفته اند. 

آيا اينطور است؟ 
نه اينطور نيس��ت. حمايت امريكا از گروه هاي 
تروريس��تي كاهش پيدا نكرده است. اوباما بعد 
از آزادي حلب گفت كه واش��نگتن ممنوعيت 
ارسال سالح مرگبار و موشك هاي دوش پرتاب 
براي حماي��ت از معارضان مس��لح را لغو كرده 
اس��ت. بايد اين مس��ئله را درنظر گرفت اينكه 
مي توانند اين سالح ها را به تروريست ها برسانند 
و آيا اين سالح ها مي توانند بعد از آزادي حلب 
كارساز باشند زيرا زماني كه اين گروه ها در اوج 
قدرت بودند و نيمي از حلب در دس��ت آنها بود 

نتوانستند موفقيتي كسب كنند. 
االن انباره��اي س��الحي كه در حلب كش��ف 
مي ش��ود بيانگر اين اس��ت كه تروريس��ت ها 
مي توانس��تند با اس��تفاده از اين سالح ها شش 

ماه مقاومت كنند ولي همه آنها را جا گذاشتند 
و فرار كردند. چون روحي��ه جنگاوري و انگيزه 
الزم براي ادام��ه عمليات در مقاب��ل نيروهاي 
مقاومت را از دس��ت دادند. وقتي تروريست ها 
اراده اي براي جنگ ندارند س��الح هاي مرگبار 
ديگر نمي تواند كارساز باشد. مردم سوريه از اين 
گروه ها متنفر هستند و روز به روز بستر حمايت 
از آنها كاهش پيدا مي كند ارس��ال سالح هاي 
پيش��رفته هم نمي توان��د كاري از پيش ببرد. 
االن معادالت و موازنه ها به نفع جبهه مقاومت 
و ارتش سوريه است و نه به نفع تروريست ها كه 
بخواهند س��الح هاي جديدي بدهند. به نظرم 
ترامپ اي��ن راه را نخواهد رفت و ممكن اس��ت 
روش ه��اي ديگري ب��راي نفوذ و بازگش��ت به 

منطقه در پيش بگيرد. 
اس�رائيل ب�ه آزادي حلب و پروس�ه 
ثبات س�ازي در س�وريه چط�ور نگاه 
مي كند؟ باتوجه به اينكه گزارش هاي 
زي�ادي درب�اره كم�ك اس�رائيل به 
تروريس�ت ها و حتي مداواي آنها در 
بيمارس�تان هاي رژيم صهيونيس�تي 
منتشر ش�ده است، اساس�ًا سياست 
اسرائيل در قبال جنگ در سوريه چه 
بوده و به پروس�ه ثبات س�ازي چطور 

نگاه مي كند؟ 
مقام��ات صهيونيس��ت از اين موض��وع خيلي 
ناراحت هستند و بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
اس��رائيل علناً گفت ما بس��يار نگران هس��تيم 
و پي��روزي حلب بس��ياري از مع��ادالت ما در 
سوريه را به هم ريخت. مخصوصاً بعد از پيروزي 
نيروهاي مقاومت در جبهه هاي ديگر و بازگشت 
حزب اهلل ب��ه لبنان قطعاً اين ح��زب اهلل كه بعد 
از تحوالت س��وريه به اين كش��ور بازمي گردد 
ديگر حزب اهلل س��ابق نخواهد ب��ود و به عنوان 
گروه رزمنده و تجربه كس��ب ك��رده و توانمند 
خواهد بود و بسياري از ديدگاه ها، تاكتيك ها و 
استراتژي هاي جديد را وارد روش مبارزاتي خود 
با رژيم صهيونيس��تي خواهد كرد. اين مسئله 
مقامات صهيونيس��تي و كشورهاي عربي را كه 

دشمن حزب اهلل بودند نگران خواهد كرد. 
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باتوجه به اينكه حلب نقطه آغاز بحران سوريه بود 
و جبهه عربي- غربي ب�ا همه توان تالش مي كرد 
با كنترل اين شهر طرح سرنگوني نظام سوريه را 
عملي كند، به نظرتان آزادي حلب از لحاظ ميداني 
و سياسي چه نتايج و پيامدهايي بر آينده بحران 

سوريه خواهد داشت؟ 
يكي از نتاي��ج و پيش درآمده��اي نتايج اس��تراتژيك اين 
آزادسازي بزرگ، نشست كش��ورهاي مختلف چه طرفدار 
دولت و مردم س��وريه و چه مخالف نظام س��وريه و حاميان 
تروريست ها است و همه اين كشورها به اين نتيجه رسيدند 
كه بايد بنشينند و فكر اساسي و راهكار سياسي براي بحران 
س��وريه به غير از راهبرد نظامي داشته باش��ند. كشورها با 
يكديگر رايزني كردند و نشست س��ه جانبه وزراي خارجه 
اي��ران، تركيه و روس��يه در مس��كو برگزار ش��د و تحوالت 
س��وريه مورد بررس��ي قرار گرفت و نتيجه اين گفت وگوها 
منجر به پيشنهاد آتش بس سراسري در سوريه شد. مسئله 
آتش بس هم از دل اين نشس��ت بيرون آمد و سپس مرحله 
سياسي مطرح است كه قرار است در شهر آستانه، پايتخت 
قزاقستان برگزار شود و مسئله نظارت بر آتش بس را بررسي 
خواهد ك��رد. برگزاري نشس��ت هاي متعدد يك��ي از نتايج 
مثبت پيروزي ب��زرگ نيروهاي مقاومت در حلب اس��ت و 
قطعاً بعد از اين ما ش��اهد تغيير معادالت جدي در سوريه و 
منطقه خواهيم بود كه به نفع محور مقاومت و مردم سوريه 
و حتي فلسطين و كل مردمان آزاده اي كه در سطح منطقه 
با ديكتاتورها و مس��تبدين و نفوذ اس��تكبار جهاني مبارزه 
مي كنند، خواهد بود و اي��ن يكي از متغيرهايي اس��ت كه 
توابع سياس��ي و نظامي و رواني و تبليغاتي پشت سر خود 

خواهد داشت. 
پس از آزادي حلب، تركيه به محور ايران و روسيه 
پيوسته و مذاكرات سه جانبه اي بين سه كشور در 
جريان است. باتوجه به اينكه تركيه همواره يكي 
از حاميان معارضان ب�ود، چرخش ناگهاني آن به 
سمت مسكو- تهران ناشي از چه عواملي است؟ 
اصوالً آيا همگرايي تركيه با روس�يه در س�وريه 
باتوجه به اختالف منافعي كه بين دو طرف وجود 

دارد، عملي است؟ 
من با واژه محور موافق نيستم. اين يك گفت وگوي مشترك 
بين دو طرف پيروز يعني ايران و روسيه با تركيه است كه به 
عنوان بازنده اين بازي انجام مي شود. نشست وزراي خارجه 
درحالي برگزار شد كه ايران و روسيه دست برتر را در تحوالت 
ميداني سوريه داشتند و تركيه براي اينكه بازتاب پيروزي 
در حلب به مناطق ديگر سوريه س��رايت نكند و گروه هاي 
تروريستي تحت حمايتش بيش از اين بازنده ميدان نباشند 
مجبور شد به خواسته هاي روسيه و ايران كه حاميان اصلي 
دولت و مردم سوريه هس��تند تن دهد. تغيير موضع تركيه 
ناگهاني نبود و به تدريج انجام ش��د و هر قدر پيروزي هاي 
محور مقاومت گسترش مي يافت تركيه در محاسبات خود 
تجديد نظر مي كرد هرچند س��عي كرد از روش نفاق و ريا و 
عوام فريبي استفاده كند ولي با همان روش ها هم نتوانست 

به اهداف خود برسد و مجبور به تغيير رويه شد. 
پس از سرنگوني جنگنده سوخو 24 روسيه به دست تركيه 
بر فراز خاك سوريه در نوامبر 2015 و بروز تنش جدي بين 
روسيه و تركيه، ديديم رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور 
تركيه بعد از تهديدها و تحريم هاي مسكو عليه تركيه، براي 
عادي سازي روابط دو طرف به مسكو سفر كرد و مجبور شد 
از روسيه معذرت خواهي كند و قبول كرد كه نسبت به كشته 
شدن خلبان روسي غرامت بپردازد و مسببين اين حادثه را 
محاكمه كند. بنابراين چرخش تركيه متناسب با تحوالت 
ميداني سوريه بود كه به نفع محور مقاومت در جريان است 
و تركيه براي اينكه حداقل دستاوردهاي خود در سوريه را 

حفظ كند به سمت تهران – مسكو گرايش پيدا كرد. 
علت اينكه تركيه هم به اتحاد با روسيه و ايران به عنوان دو 
قدرت پيروز تن داده اين است كه برگه هاي خود را سوخته 
مي بيند، هرچند برگه هاي ديگري ه��م دارد ولي خيلي از 
كارت هاي آنها ديگر ارزشي ندارد و سوخته تلقي مي شود، 
مخصوصاً ضربه هولناكي كه كودت��اي نافرجام 15 جوالي 
2015 به ارتش تركي��ه زد، از لحاظ معنوي كل سيس��تم 
حاكميتي تركيه را تحت الشعاع قرار داد. مشكالت آنكارا با 
همس��ايگان و درگيري هاي داخلي با كردها و عدم حمايت 
جدي امريكا به ويژه دولت جدي��د دونالد ترامپ را هم بايد 
به اينها اضافه كنيم، به خصوص مس��ئله ترامپ كه معلوم 
نيس��ت چه سياس��تي در مقابل تركيه اتخاذ خواهد كرد و 
تاكنون درباره تحوالت تركيه به ط��ور صريح اعالم موضع 
نكرده است. همه اين مس��ائل تركيه را به اين نتيجه رساند 
كه بايد سياست هاي خود در سوريه را تغيير دهد. لذا تركيه 
يك چشم به روس��يه و ايران و يك چش��م به امريكا دارد و 
سعي مي كند بين تروريست ها و روسيه و ايران واسطه باشد. 
تركيه از شكست تروريست ها در سوريه سعي دارد به عنوان 
اهرم فشاري به اين گروه ها استفاده كرده و از آنها امتيازاتي 
بگيرد و همان امتيازات را به روسيه و ايران بفروشد تا بتواند 

دستاوردهايي از تحوالت سوريه به دست آورد. 
تركيه و تروريس��ت ها، بازنده اصلي س��وريه هستند و ساير 
مناطق مثل ادلب، جثرالشغور و الباب كه دست تروريست ها 
است در وضعيت فعلي باقي نمي ماند و تركيه مي داند كه اين 
مناطق براي هميشه دس��ت تروريست ها نخواهد بود و اين 
مناطق در آينده آزاد خواهند شد و بحران شش ساله سوريه 
زماني حل خواهد شد و االن براي اينكه خودش در معادالت 
سياسي آينده سوريه سهمي داشته باشد به تكفيري ها فشار 
مي آورد. برخي تروريست ها از دست اردوغان ناراحت هستند 
و ممكن است ضربات سهمگيني را در داخل، به تركيه وارد 
كنند. تركيه به تروريست ها گفته بايد به راه حل سياسي در 
سوريه تمكين كنند تا شايد در دولت آينده سوريه و پارلمان 
و هيئت دولت امتيازاتي به آنها بدهند ولي اگر به جنگ ادامه 
بدهند شرايطي بدتر از حلب در انتظار آنها خواهد بود، چون 
نيرويي كه در حلب آزاد شده قوي تر از قبل است. از طرفي، 
اهميت ادلب و الباب به اندازه حلب نيست و نه ارتش سوريه 
وضعيت قبل حلب را دارد و نس��بت به گذشته قوي تر شده 
است. تصور من اين است كه تركيه به هر دليلي مي خواهد 
وارد عمل شود و در واقع خود را كبوتر صلح نشان دهد اما اين 
كشور نقشي بزرگ تر از حجم حقيقي خودش ايفا مي كند. 

من شك دارم كه تركيه بتواند در اين زمينه موفق شود چون 
اين كشور بازيگر بزرگي در حد و اندازه ايران و روسيه نيست 
اما ايران و روسيه با هماهنگي ها و مشاوره هايي كه در سطوح 

درست است كه روابط ما با روسيه به 
سطح استراتژيك نرسيده اما سطح 
همكاري ها به حد بااليی رسيده و 
اميدواريم تداوم اين همكاري هاي 
اس�تراتژيك ب�ه برق�راري روابط 
اس�تراتژيك نيز منجر ش�ود، به 
خصوص كه بحران س�وريه تجربه 
و آزمون خوبي بود و نشان داد كه 
ما با روس�يه در كجا وجه مشترك 
داري�م و اينك�ه در كلي�ات چ�ه 
 اش�تراك نظرها و در جزئيات چه 

اختالف نظرهايي داريم

 سياس�ت خارجي اي�ران بايد به 
سرعت و همزمان با سياست نظامي 
و امنيتي در سوريه باشد، يعني به 
همان قدرتي كه حض�ور ايران در 
بعد مستشاري و نيروهاي مقاومت 
در عرصه ميدان�ي تعيين كننده و 
اساسي است، دستگاه ديپلماسي 
ما نيز بايد پيروزي هاي ميداني را 
با فعاليت هاي سياس�ي پيگيري 
و بتواند مطالبات م�ردم منطقه و 
نيروهاي مقاومت را به نتايج مثبت 

سياسي تبديل كند

مقام�ات صهيونيس�ت از آزادي 
حلب خيل�ي ناراحت هس�تند و 
نخست وزير اس�رائيل علنًا گفت 
ما بسيار نگران هستيم و پيروزي 
حلب بسياري از معادالت ما را در 
سوريه به هم ريخت، بعد از پيروزي 
نيروهاي مقاوم�ت در جبهه هاي 
ديگر و بازگشت حزب اهلل به لبنان 
قطع�ًا اين ح�زب اهلل مثل س�ابق 
نخواه�د ب�ود و ب�ه عن�وان گروه 
رزمن�ده و تجربه كس�ب ك�رده و 

توانمند خواهد بود

دور زدن ايران از طرف روس ها 
جنگ رواني غربي هاست 


