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االن بحث مهمي كه در تحوالت سوريه 
مطرح است، مس�ئله مداخله احتمالي 
امري�كا و غ�رب در س�وريه ب�ه بهانه 
استفاده دمشق از سالح شيميايي عليه 
غيرنظاميان است و روس ها نيز نسبت 
به اين تحركات جديد هشدار داده اند. 
به نظرتان، هدف امريكا و متحدانش از 
حمله نظامي به س�وريه در برهه زماني 

فعلي چيست؟ 
اوالً بايد گفت كه امكان حمل��ه موفق غربي ها به 
س��وريه وجود ندارد بنابراين نگراني ها نس��بت به 
اقدامات آتي امريكا عليه دولت سوريه جدي نيست. 
امريكايي ها روندي كه به تثبيت نفوذ مقاومت در 
منطقه منجر شود را نمي پذيرند و از اين جهت اگر 
بتوانند در اين مس��ير اخالل ايجاد كنند، كوتاهي 
نخواهند كرد، اما واقعيت اين است كه هرچه بحران 
سوريه جلوتر رفت از توان عملياتي امريكا و غرب 
براي اثرگذاري بر معادالت كاس��ته شده است. به 
نظرم، بعيد است كه اين بار هم امريكا و همپيمانانش 
اقدام جدي و مؤثري در سوريه انجام دهند و تنها به 
يكسري سر و صداهاي تبليغاتي كه اثر قابل توجهي 

در ميدان سوريه ندارد، اقدام خواهند كرد. 
اما برخي رس�انه هاي امريكايي اخيراً 
گفته اند كه مقامات واشنگتن حتي دنبال 
بررسي حمله احتمالي به مواضع روسيه 
و ايران در سوريه هستند. به نظرتان آيا 
واشنگتن حاضر مي شود دست به چنين 

سناريوي خطرناكي بزند؟ 
امريكايي ها از چند ماه پيش هم تبليغات رسانه اي 
عليه دولت سوريه را داشتند و دونالد ترامپ، پيش 
از حمله موشكي به سوريه در توييتر خود خطاب به 
روس ها نوشته بود كه »موشك هاي زيبا و هوشمند ما 
به سوريه در راه است«، ولي در نهايت تعدادي موشك 
به سمت مناطقي شليك كردند كه خالي از سكنه بود 
و تنها چند ساختمان را مورد هدف قرار دادند و اقدام 
مؤثري نبود و بيشتر جنبه تبليغاتي داشت. االن هم 
اگر عملياتي انجام شود بيش از عمليات قبلي نخواهد 
بود و تبليغات و جنجال هاي رسانه اي امريكايي اعتبار 

ندارد و نبايد جدي گرفته شود. 
پس به نظر ش�ما اگر حمالتي هم انجام 
بگيرد، محدود به ش�ليك موش�ك ها 

خواهد بود؟ 
شليك موشك ها هميشه وجود داشته است، ولي 
معادالت ميداني را تغيير نخواه��د داد و تلفات آن 
جزئي است و اگر هم حمله اي صورت بگيرد محدود 
و كم اثر خواه��د بود كه نه اي��ران نگران اينچنين 
حمالتي اس��ت و نه امريكايي ها با چنين اقداماتي 
مي توانند معادالت را در عرصه ميداني تغيير دهند. 

برخي معتقدند كه ترامپ به خاطر مقابله 
با فشارهاي داخلي كه با آن روبه روست، 
س�عي دارد با حمله به سوريه از زير بار 
اين فشارها خارج شود. اين مسئله تا 
چه حد درست است و مسئله سوريه 
تا چه اندازه به مس�ائل داخلي امريكا 

مربوط مي شود؟ 
امريكايي ها در سوريه دچار باخت بزرگي شدند و اين 
باخت هم تنها به دونالد ترامپ و جمهوري خواهان 
مربوط نمي شود، بلكه به طور كلي، امريكا شكست 
خورده است و نتوانسته موفقيتي در اين زمينه كسب 
كند. در واقع اين اقداماتي را كه انجام مي دهد سعي 
دارد اينگونه وانمود كند كه واش��نگتن در زمينه 
بحران سوريه بازيگر اثرگذار و تعيين كننده است و 

به همين خاطر ابراز وجود مي كند. 
ش�ما گفتيد كه اقدام مؤثري از س�وي 
غرب انجام نمي شود، اما با توجه به اينكه 
پيروزي نيروه�اي مقاومت با همكاري 
روس�يه و اي�ران در مقابل تروريس�م، 
وجهه غرب را در جهان مخدوش خواهد 
كرد، اين مس�ئله براي امريكايي ها كه 
هفت س�ال در جبه�ه تكفيري ها قرار 
داشتند، سنگين خواهد بود. آيا امريكا و 
متحدانش در مقابل پيروزي هاي روسيه 
و ايران در سوريه سكوت خواهند كرد؟ 
واقعيت اين است كه امريكايي ها توانايي الزم براي 
اجراي عمليات جديد در مقابل ايران و روسيه ندارند. 
اگر امريكا بخواهد به مواضع ايران حمله كند، قطعاً 
پاسخ مناسبي را دريافت خواهد كرد و اگر مواضع 
روس��يه را مورد هدف قرار دهد، مسكو هم بدون 
ترديد پاس��خ خواهد داد. بنابراين واشنگتن تنها 
مي تواند به نقاطي حمله كند كه متعلق به دولت 
سوريه است و آسيب و تلفات چنداني هم نداشته 
باشد تا بدين ترتيب يك برد تبليغاتي براي خود در 
عرصه بين المللي كسب كند. واشنگتن در همين 
حد مي تواند در سوريه عمليات انجام دهد، هر چند 
كه اين حد از عمليات مؤثر نيست و هيچ تأثيري در 

معادالت نخواهد داشت. 
پس به نظر ش�ما بازپس گيري ادلب در 

آينده اي نزديك قطعي است؟ 
بله، دولت س��وريه براي اين حمالت برنامه دارد و 
ارتش خود را آماده كرده اس��ت. ارتش س��وريه در 
اين عملي��ات برخالف عمليات هاي گذش��ته كه 
همواره مجبور بود در چند جبهه مبارزه كند، اينبار 
تنها در ادلب متمركز شده و امروز تجربه مبارزه با 
گروه هاي تروريستي را پيدا كرده و از روحيه بااليي 
هم برخوردار است؛ لذا ارتش سوريه مي تواند محور 

عمليات ادلب را در دست بگيرد. 

روند اين عمليات چه مدت طول خواهد 
كشيد و در چه ابعادي انجام خواهد شد؟ 
با توجه به اينكه غيرنظاميان زيادي در 
اين منطقه حضور دارند و بهانه غربي ها 

هم همين مسئله است؟ 
دولت سوريه مالحظات انساني را رعايت خواهد 
كرد و به همين خاطر كريدورهايي را براي انتقال 
غيرنظاميان به ساير مناطق باز كرده است تا آنها 
بتوانند از ادلب خارج ش��وند و در زمان عمليات 

هم نيروهاي س��وري اين مس��ئله را مدنظر قرار 
خواهن��د داد تا آس��يب هاي غيرنظامي��ان را به 
حداقل برس��انند. االن هم مناطق تحت كنترل 
تروريست هاي داعش و جبهه النصره در مناطقي 
اس��ت كه به كريدورهاي ارتش س��وريه متصل 
مي شود و وظيفه اين كريدورها انتقال غيرنظاميان 

به مناطق خارج از درگيري است. 
موانع و دشواري هايي كه ارتش سوريه 
در اس�تان ادلب با آنها مواجه اس�ت، 

كدامند؟ 
ارتش سوريه در ادلب با سه مشكل و مانع اساسي 
روبه رو است. يكي مسئله حفظ جان غيرنظاميان 
اس��ت كه ارتش بايد امنيت جاني مردم عادي را 
حفظ كند. ادلب بر اس��اس آنچه گفته مي ش��ود 
حدود 3 ميليون نفر در آن ساكن هستند كه بيش 
از يك ميليون و 700 هزار نفر شامل ساكنان اين 
استان است و حدود يك ميليون و 300 هزار هم 
شامل آوارگاني است كه در طول جنگ سوريه به 
اين منطقه پناه آورده اند و در آن س��اكن هستند. 
دولت و ارتش سوريه خود را نسبت به حفظ جان 
اين انسان ها مس��ئول مي دانند و لذا سياستي در 
پيش گرفته مي شود كه متضمن كمترين آسيب 
به غيرنظاميان باشد. به همين دليل در هفته هاي 
اخير كريدورهايي در منطقه جن��وب ادلب باز و 
مكان هايي را در مركز سوريه ايجاد كرده تا مردم 

بتوانند در آنها سكونت داشته باشند. 
مشكل دوم، تمركز گروه هاي تروريستي در ادلب 
است كه در س��ال هاي گذش��ته از سراسر سوريه 
به اين منطقه گسيل شده اند. پيشتر عمليات در 
مناطقي مث��ل ديرالزور راحت تر انجام مي ش��د و 
موقعيت اين مناطق سبب مي شد كه تروريست ها 
راه فراري داشته باشند، اما االن در ادلب كه آخرين 
عمليات نظامي است و راه فراري براي تكفيري ها 
وجود ندارد و ممكن اس��ت تروريست ها مقاومت 
بيش��تري از خود نش��ان دهند، اين مسئله باعث 
مي شود تا روند عمليات طوالني تر شود. بنابراين، 
ارتش س��وريه تالش مي كند تا تروريس��ت ها را 
به گونه اي مورد حمله قرار دهد كه با كمترين آسيب  

به زيرساخت هاي منطقه همراه باشد. 
مشكل سوم، اين است كه در عمليات هاي گذشته 
دولت هاي خارجي اگرچه از تروريست ها حمايت 
مي كردند، اما در عين حال در زمان عمليات نظامي 
اين حمايت ها چندان نمودي نداشت، ولي در ادلب 
برخي گروه هاي تروريستي تحت حمايت خارجي ها 
قرار دارند. تركيه به عنوان يكي از كشورهاي ضامن 
منطقه كاهش تنش تعه��د دارد كه زمينه را براي 
تسلط دولت مركزي س��وريه بر ادلب فراهم كند و 
تمهيداتي را براي حفظ جان غيرنظاميان بينديشد. 
با توجه ب��ه اينكه ادلب متصل ب��ه مرزهاي تركيه 
است، اين كشور هنوز از حمايت تروريست ها دست 

برنداشته است و هر چند در اجالس تهران اردوغان 
تعهد داد كه در نابودي گروه هاي تروريستي در كنار 
ارتش سوريه باشد، اما در عمل اين اتفاق رخ نداده 
است. بنابراين، نقاط تحت اش��غال امريكا و ديگر 
مناطق اشغالي توسط ارتش تركيه، مشكل دولت 
سوريه است كه البته وقتي تروريست ها در سوريه 
از بين بروند بهانه امريكا و تركيه هم براي حضور در 

سوريه از بين مي رود. 
همانطور كه گفتي�د تركيه همچنان به 
حمايت هاي خ�ود از تروريس�ت ها در 
ادلب ادامه مي دهد ، هدف تركيه از اين 

اقدامات چيست؟
تركيه از س��ال ها پيش براي براندازي دولت بشار 
اسد در سوريه س��رمايه گذاري كرده و در نبرد با 
دولت دمشق نقش اول را داشته است. كشورهاي 
عربستان، قطر، امارات و كويت پول هزينه كرده و 
تروريست ها را به سوريه اعزام كردند، اما كشوري 
كه عمالً پشتيباني تروريست ها را بر عهده داشت، 
تركيه است. كشورهاي ديگر با سوريه مرز مشتركي 
نداش��تند كه بتوانند اقدام مؤثري انجام دهند و 
تركيه نقش محوري در اين زمين��ه ايفا مي كرد. 
اينكه تركيه از مواضع قبلي خود برگردد و حاكميت 
دمشق بر سوريه را بپذيرد اينها براي اردوغان از نظر 
اعتبار هزينه هاي سنگيني دارد. به نظر من، تركيه 
در مقابل آزادي سوريه از تروريسم مقاومت مي كند، 
ولي اين مقاومت مؤثر نيست؛ چراكه نيروهايي كه 
دو سال پيش اس��تان حلب را با سختي هايي كه 
داشت، آزاد كردند االن هم مي توانند ادلب را آزاد 
كند. كما اينكه در زمان آزادي حلب ارتش تركيه 
ناگزير بود دست كم از 10 نقطه حمايت كند، اما در 
ادلب تنها يك نقطه است و بنابراين مخالفت تركيه 

در عمل به نتيجه نخواهد رسيد. 
با توجه به اينكه رژيم صهيونيستي از 
افزايش قدرت مح�ور مقاومت واهمه 
دارد و مقام�ات صهيونيس�تي بارها 
ادعا كرده اند ك�ه در مقابل نفوذ ايران 
در س�وريه كوت�اه نخواهند آم�د و با 
آن مقابله خواهند ك�رد، به نظرتان با 
پيروزي نيروهاي سوري در ادلب، فكر 
مي كنيد گام بعدي اين رژيم در سوريه 

چه خواهد بود؟
اس��رائيلي ها با اي��ن جمع بندي كه با بس��ياري از 
دولت هاي عربي در منطقه ك��ه مخالف حكومت 
بشار اسد در سوريه هستند، اتفاق نظر دارند، تالش 
مي كنند با تهديد دمشق خود را به عنوان نماينده 
كشورهاي معترض نشان دهند. اسرائيلي ها مدعي 
هستند كشورهاي عربي خليج فارس، امريكا و اردن 
حضور بشار اسد را در مس��ند قدرت نمي پذيرند و 

به همين خاطر دولت دمش��ق را تهديد به حمله 
مي كنند، اما اسرائيلي ها پيش از اين چندين عمليات 
هوايي در س��وريه ترتيب دادند، ولي نتوانس��تند 
معادالت ميداني را تغيير دهند؛ االن هم بيش از اين 
مقدار توانايي عمليات در خاك سوريه را ندارند. اين 
نكته مهم است كه ارتش سوريه پس از آزادي ادلب 
به اسرائيل اولتيماتوم خواهد داد تا از اين پس هر 
حمله اي به خاك سوريه با پاسخ كوبنده اي همراه 
خواهد بود. اگر دولت سوريه چنين بيانيه اي را صادر 
كند، بعيد مي دانم اسرائيلي ها حتي به عملياتي كه 

پيشتر انجام داده اند، دست بزنند. 
با توجه به اينكه امريكا و متحدانش در 
هفت سال گذش�ته هزينه هاي زيادي 
را براي حمايت از گروه هاي تروريستي 
كرده اند، با پيروزي محور مقاومت بهانه 
امري�كا و متحدانش ب�راي مداخله در 
س�وريه از بين خواهد رفت. به نظرتان 
با پي�روزي ارتش س�وريه در ادلب، آيا 
پروژه تروريسم پايان مي يابد يا اينكه 
غربي ها و عربستان سعودي سناريوهاي 
جديدي را براي مقابله با نف�وذ ايران و 

محور مقاومت اجرا خواهند كرد؟ 
آنچه مهم اس��ت، اينكه امريكايي ها به هيچ وجه 
حاضر نيس��تند خاك س��وريه را ترك كنند. به 
اين خاطر كه سوريه موقعيت استراتژيك دارد و 
اسرائيلي ها از جانب سوريه به شدت احساس نگراني 
مي كنند، همچنين وابستگان امريكا مثل عربستان 
سعودي و امارات در منطقه از اينكه دولت سوريه 
داراي دولت مقتدر و دموكراتيك باشد، به شدت 
احس��اس نگراني دارند. به اين داليل امريكايي ها 
حداكثر تالش خود را خواهن��د كرد تا در مناطق 
شمالي كه تحت كنترل خود دارند، حضور داشته 
باشند، اما سؤال اين است كه شرايط بعد از عمليات 
ادلب چنين اجازه اي را به امريكايي ها خواهد داد 
تا نيروهاي نظامي خود را كه گفته مي شود تعداد 
آنها بيش از 3هزار نفر است در پايگاه ها حفظ كنند؟ 
پاسخ منفي اس��ت، به لحاظ اينكه موقعيت هاي 
نظامي امريكا در سوريه در محاصره ارتش قرار دارد 
و نيروهاي امريكايي امنيت ندارند. در عين حال، در 
سوريه گروه هاي متعددي وجود دارند كه همه در 
ائتالف با ارتش سوريه هستند و آنها نسبت به حضور 
امريكايي ها در سوريه به شدت حساس اند. بنابراين، 
با آزادسازي ادلب امريكايي ها خاك سوريه را ترك 
مي كنند، كما  اينكه دو هفته پيش دونالد ترامپ به 
صراحت اعالم كرد كه حضور نظامي امريكا در غرب 
آسيا از ابتدا اشتباه بوده است و اين اظهارات نشان 
مي دهد كه امريكايي ها االن خود را براي خروج از 

سوريه آماده مي كنند. 
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امریكا در سوریه توان عملياتي مؤثر ندارد
مهار امريكا در شام در گفت وگو با دكتر سعداهلل زارعي، كارشناس مسائل غرب آسيا

هشدارهاي روسيه و تحركات امريكا 

روح اهلل صالحی
      گفت وگو

در منطقه نشان مي دهد غربي ها بار 
ديگر در حال نوشتن سناريوي حمله 
نظامي به س�وريه بر پاي�ه ادعاي دروغين اس�تفاده اين كش�ور از 
تسليحات شيميايي هستند تا بدين ترتيب آخرين دژ تروريست ها 

در سوريه را حفظ كنند.
  ارتش سوريه قرار است به همراه همپيمانان خود در هفته هاي آينده 
عمليات آزادسازي ادلب را كليد بزند؛ عملياتي كه پيروزي در آن نه 
تنها شكست تروريست ها را رقم خواهد زد، بلكه شكست سنگيني 

براي جبهه غربي- عربي- صهيونيستي خواهد بود، جبهه اي كه در 
طول بيش از هفت س�ال با تمام توان خود از تروريس�ت ها حمايت 
كرد، اما حاميان تروريس�ت ها نمي خواهند به اين س�ادگي شاهد 
شكست تروريست هاي مورد حمايت خود شوند و با سناريو سازي 
درصدد حمله به ارتش س�وريه ب�ه منظور تضعي�ف آن و در مقابل 
تقويت تروريست ها هستند. تحوالت اخير منطقه حاكي از اين است 
كه گروه موس�وم به »كاله س�فيدها« با همكاري تروريست ها قرار 
است فيلم ش�يميايي ديگري را با هدف متهم كردن ارتش سوريه 
به استفاده از سالح شيميايي در ادلب بازي كنند كه صحنه گردانان 

اصلي آن امريكا و متحدان اروپايي اش هس�تند. متوس�ل ش�دن 
حاميان غربي تروريست ها به سناريوي از پيش طراحي شده با هدف 
سرپوش نهادن آن بر شكس�ت هاي سنگين و پي در پي تكفيري ها 
در جبهه هاي مختلف نبرد با نيروه�اي مقاومت، صورت مي پذيرد. 
ادلب آخرين پايگاهي در سوريه است كه به صورت كامل در اشغال 
تروريست ها قرار دارد و با آزادسازي اين منطقه پروژه تروريسم در 
سوريه پايان مي يابد و اين كشور پس از هفت سال جنگ و خونريزي، 
رنگ آرامش به خود خواهد ديد. امريكايي ها به خوبي مي دانند كه 
تسلط نيروهاي مقاومت بر شهر ادلب به مثابه مرگ تدريجي و نهايي 

تروريست هاي تكفيري در سوريه است. بنابراين با هر ابزاري كه شده 
سعي دارند ادلب را براي اجراي س�ناريوهاي آتي خود حفظ كنند.  
سعداهلل زارعي، كارشناس مسائل غرب آسيا در گفت وگو با »جوان« 
سناريوسازي غربي ها براي حمله به خاك سوريه را كم اهميت جلوه 
داد و گفت: »بعيد اس�ت كه اين بار هم امريكا و همپيمانانش اقدام 
جدي و مؤثري در سوريه انجام دهند و تنها به يكسري سر و صداهاي 
تبليغاتي كه اثر قابل توجهي در ميدان سوريه ندارد، اقدام خواهند 
كرد.« به گفته زارعي، با آزادس�ازي ادلب از دس�ت تروريس�ت ها، 

امريكايي ها خاك سوريه را ترك خواهند كرد. 

موقعيت ه�اي نظام�ي امريكا در 
س�وريه در محاصره ارت�ش قرار 
دارند و نيروهاي امريكايي امنيت 
ندارند. در عين حال، در س�وريه 
گروه هاي متعددي وج�ود دارند 
كه همه در ائتالف با ارتش سوريه 
هس�تند و آنها نس�بت به حضور 
امريكايي ها در س�وريه به شدت 
حساسند. بنابراين، با آزادسازي 
ادلب امريكايي ها خاك سوريه را 

ترك مي كنند


