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پیشگفتار

قطعا یکی از ویژگی های بارز کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، تحوالت سریع 
کارآمدی و حتی صحِت تحلیل های  و درهم تنیده آنان است. چنین امری، امکان 
نقطه ای و محدود را بسیار بعید می سازد، لذا تالش برای اتخاذ زاویه ی دیدی گسترده 
کشورها از یک سو و شبکه ای دیدن تحوالت آن ها در چارچوب معادالت  از تحوالت 
و  عینی تر  را  تحلیل  که  است  ضروری  امری  دیگر،  سوی  از  بین المللی  و  منطقه ای 

پیش بینی های نزدیک به واقع را دقیق تر خواهد ساخت.

اندیشکده راهبردی تبیین با فهم چنین ضرورتی، هم چون گزارش های ساالنه از برخی 
گزارش های تحلیلی  از رویدادها و روندهای  کشورها در سال 94، این بار هم تدوین 
کشورهای مهم پیرامونی ایران در سال 1395 را در دستور کار قرار داد تا بتواند خدمتی به 
جامعه تحلیل گران منطقه ای و سیاست خارجی و به ویژه تحلیل گران نسل سوم انقالب 

اسالمی عرضه دارد. امید که مقبول افتد.

اندیشکده راهبردی تبیین
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مقدمه

سال 95 برای سوریه و بحران پیچیده اش، ساِل دستاوردهای میدانی تعیین کننده 
بود. آزادی حلب، آن قدر ارزشمند بود و هست که حتما در آینده بحران سوریه، سهمی 
کراتی که هنوز  کرات متعدد نیز دانست؛ مذا خواهد داشت. اما، سال 95 را باید سال مذا
به نتیجه موثر در میدان ختم نشده اند، اما دیر یا زود، چنین خواهند شد. آن چه در ادامه 
که در سال 95 در  می آید، بررسی تحوالت و روندهای سیاسی و امنیتی-نظامی است 
سوریه رخداده است. توضیحی مختصر در خصوص سوریه 96 نیز در پایان خواهد آمد. 
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 1. تحوالت میدانی
جابجایی شهرها و مناطق سوریه میان نیروهای مقاومت و تروریست ها، حاال به 
رویه تبدیل شده است. یک بار داعش تدمر را از ارتش سوریه می گیرد، بار دیگر ارتش آن را 
بازپس گرفته و چندی بعدتر دوباره داعش در تدمر پیشروی می کند و ... اما برخی مناطق 
این گونه نیستند و ثبات بیشتری بر آن ها حاکم است. در ادامه برخی از مهم ترین تحوالت 
میدانی در سوریه که از ویژگی راهبردی برخوردار هستند، تشریح می شود. البته برخی از 
موارد از جمله پیشروی های ارتش سوریه در غوطه دمشق که امنیت پایتخت را تثبیت 

می کند، مورد بررسی قرار نگرفته اند. 

1-1. آزادی حلب
آزادسازی حلب، مهم ترین رویداد میدانی سوریه در سال 95 است. این مهم، 
البته به صورت مرحله ای و با یک برآورد دقیق از معادالت منطقه ای و بین المللی محقق 
شد. زمانی که محاصره نبل و الزهراء در شمال شرق حلب شکست، امیدها برای آزادسازی 
حلب بیشتر و بیشتر شد. وقتی مزارع المالح و گذرگاه راهبردی کاستیلو به کنترل ارتش 
درآمد، نشانه های پیروزی درخشان تر شد. اما درست در زمانی که فرایند انتقال قدرت در 
ایاالت متحده آمریکا از اوباما به ترامپ جریان داشت، گروه های مختلف مقاومت اسالمی 
با همراهی جنگنده های روسیه موفق شدند تا حلب را آزاد سازند. و این پایانی بود بر آرزوی 
گروه های تروریستی مبنی بر ایجاد یک دولت موازی در داخل سرزمین سوریه به مرکزیت 
حلب. همین اهمیت راهبردی حلب برای معارضان و دولت اسد بود که ارتش سوریه را بر 

آن داشت تا مانع از سقوط کامل حلب در این سال ها شود.1 

ــی شــهر حلــب بــر معــادالت داخلــی و منطقــه ای«. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 2 آذر  ــو. »پیامدهــای آزادســازی احتمال 1  . حســین آجورل
1395. قابــل مشــاهده در؛ 

http://tabyincenter.ir/14898
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البته پیشروی ارتش سوریه و نیروهای مقاومت به سوی شرق و غرب حلب نیز، 
هم چنان ادامه دارد.

ایران،  ارتش سوریه،  بازیگران متعددی است.  بیان گر همکاری  آزادی حلب 
روسیه، حزب اهلل لبنان، فاطمیون افغانستانی،  زینبیون پاکستانی، النجبای عراقی، لواء 
القدس فلسطینی و ... همه در این پیروزی حضور داشتند.2 چنین اراده  و فتحی البته با 
هجمه رسانه ای بسیار شدید از سوی طرف مقابل پاسخ داده شد و متاسفانه آسیب هایی 

نیز وارد ساخت.3

1-2. ترکیه و عملیات »سپر فرات«
مبارزه با داعش، بهانه خوبی برای ترکیه بود تا به صورت میدانی و با حضور 
مستقیم، در معادالت سوریه دخالت کند. اوایل شهریور ماه 1395، ارتش ترکیه با همراهی 
برخی گروه های تروریستی از جمله ارتش آزاد، به شهر مرزی جرابلس حمله کرد. نام این 

عملیات، سپر فرات )درع الفرات( بود و هم چنان ادامه دارد. 

2  . »حلب را چه کسانی آزاد کردند؟«. اندیشکده راهبردی تبیین. 23 آذر 1395. قابل مشاهده در؛ 
http://tabyincenter.ir/15314
ــن.  ــردی تبیی ــکده راهب ــته ها«. اندیش ــتی ها و بایس ــت؛ کاس ــور مقاوم ــانه ای مح ــرد رس ــه عملک ــی ب ــتانی. »نگاه ــن دهس 3  . بهم

ــل مشــاهده در؛ 10 بهمــن 1395. قاب
http://tabyincenter.ir/16732

است.  متعددی  بازیگران  همکاری  بیان گر  حلب  آزادی 
ارتش سوریه، ایران، روسیه، حزب اهلل لبنان، فاطمیون 
لواء  عراقی،  النجبای  پاکستانی،  زینبیون  افغانستانی،  
القدس فلسطینی و ... همه در این پیروزی حضور داشتند.
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کرده  بودند تا از بخش شرقی رود فرات  کردها عزم  که  این اتفاق زمانی رخ داد 
به سوی بخش غربی آن پیشروی کنند تا بتوانند تنها منطقه منفصل از سرزمین های 
کانتون عفرین را به  که تحت اداره شان است را به تصرف خود درآورده و  نوار شمالی 
سایر کانتون ها متصل سازند. این به هیچ وجه برای ترکیه قابل تحمل نبود، لذا آنکارا 
به صورت آشکار به خاک سوریه تجاوز کرد تا ضمن ممانعت از تحقق این هدف کردها، 

مشت میدانی اش را در سوریه ُپرتر سازد.

 البته ترکیه در ظاهر، سنگ بزرگ تری را برای زدن برگزیده بود؛ آزادسازی رقه! 
هدف نهایی او این باشد یا نباشد، او اکنون توانسته شهر الباب4 را از داعش گرفته و به 
سوی منبج که در اشغال کردهاست، حرکت کند. همه ی این اقدامات میدانی ترکیه که با 
توافق های سیاسی تقویت و زمینه سازی می شود، سرانجام بناست یک هدف مشخص 
که ترکیه از همان سال های ابتدایی بحران بر آن اصرار داشت؛  را محقق سازد؛ هدفی 
ایجاد منطقه امن در شمال سوریه.5 واقعیت این است که ترکیه هم در معادالت میدانی و 
هم در معادالت سیاسی، موفق شده تا زمینه را برای ایجاد چنین منطقه ای فراهم سازد. 
پیشروی های میدانی او دقیقا مبتنی بر این هدف است. در حوزه سیاسی اما با پیروزی 
ترامپ، اردوغان به مطلوب خود نزدیک تر شده است. اوباما و دولتش چندین بار اعالم 
کردند که مخالف ایجاد منطقه امن در سوریه هستند اما ترامپ در همان روزهای نخست 
ریاست جمهوری اش، در گفتگوی تلفنی با پادشاه عربستان گفت که موافق ایجاد منطقه 

امن است.6

ــو. »شــهر البــاب ســوریه؛ اهمیــت راهبــردی و اهــداف بازیگــران«. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 18 اســفند 1395. قابــل  4  . حســین آجورل
مشــاهده در؛ 

http://tabyincenter.ir/18019
5  . ســعید ساســانیان. »چــرا ترکیــه بــر تشــکیل منطقــه حائــل در ســوریه اصــرار دارد؟«. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 9 آذر 1394. قابــل 

مشــاهده در؛ 
http://tabyincenter.ir/10890

ــردی تبییــن. 28 بهمــن 1395.  ــا. اندیشــکده راهب ــاد منطقــه امــن در ســوریه؛ اهــداف و پیامده ــا ایج ــو. موافقــت ترامــپ ب 6  . حســین آجورل
ــاهده در؛  ــل مش قاب

http://tabyincenter.ir/17395
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 آلمان هم که عمیقا با مساله پناهجویان سوریه درگیر است، با اردوغان هم نظر 
بوده و هست. نظر انگلیس و فرانسه هم، اکنون مثبت تر از قبل شده است. از همه مهم تر 
اما، نظر روسیه است. مسکو اگرچه مخالف این طرح ترکی بود و حتی پس از موافقت 
ترامپ با آن، معترضانه گفت که آمریکا در این خصوص با ما مشورت نکرده، اما میخائیل 
بوگدانف معاون وزیر امور خارجه روسیه چند روز بعدتر، اعالم کرد که تماس ها با دولت 
سوریه به منظور برپایی مناطق امن در این کشور برقرار شده است.7 البته روسیه پیش از 
این در موفقیت ترکیه در تصرف الباب نیز موثر واقع شده بود. در هر صورت، ترکیه با هدف 
محدودسازی کردها و با شعار مبارزه با داعش و آزادسازی رقه، در حال توسعه مناطِق در 

اشغال خود می باشد.

1-3. کردها و عملیات »خشم فرات«
پس از این که ترکیه عملیات »سپر فرات« را آغاز کرد، »نیروهای سوریه دموکرات« 
کردها اصلی ترین بازیگر آن هستند، در آبان ماه 95 عملیات »خشم فرات« )غضب  که 

الفرات( را با هدف آزادسازی رقه از چنگال داعش آغاز کردند.

7  . »برای نخستین بار روسیه با ایجاد منطقه امن در سوریه موافقت کرد«. العربیه. 27 فوریه 2017. قابل مشاهده در؛

http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2017/02/27/-برای-نخستین-بار-روسیه-با-ایجاد 
html.منطقه-امن-در-سوریه-موافقت-کرد

که ترکیه هم در معادالت میدانی و هم در  واقعیت این است 
معادالت سیاسی، موفق شده تا زمینه را برای ایجاد چنین 
منطقه ای فراهم سازد. پیشروی های میدانی او دقیقا مبتنی 
ترامپ،  پیروزی  با  اما  در حوزه سیاسی  این هدف است.  بر 

اردوغان به مطلوب خود نزدیک تر شده است.



7/  سالنامه تبیین- اسفند ماه 1395| اندیشکده راهربدی تبیین 

 اصلی ترین متحد و حامی آن ها در این عملیات، ایاالت متحده آمریکا است. 
که آن ها در این مدت توانستند پیشروی های میدانی قابل تاملی  واقعیت این است 
داشته باشند. کردها از شمال رقه، فاصله شان را با داعش به کمتر از 10 کیلومتر رساندند. 
در شرق رقه هم پیشروی هایی داشته و موفق شدند تا ارتباط دواعش رقه با دواعش 

دیرالزور را قطع کرده و به یک دستاورد راهبردی مهم نائل آیند. 

کردها بدون حمایت های آشکار آمریکا، با  گفته شد، پیشروی  که  همان طور 
این کیفیت ممکن نبود. اما سوال اساسی این است که آمریکا در میانه کردها و ترکیه، 
چه خواهد کرد؟ دولت ترکیه حتی حاضر به پذیرش حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در 
کرات سیاسی نیست چرا که آن را تروریستی می داند. از سوی دیگر اما کردها نیز حاضر  مذا
به همکاری با ترکیه نیستند و این کار آمریکا را دشوار می سازد. به  گفته ی ریچارد هاس، 
رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، »دوره ایجاد توازن بین روابط آمریکا با ُکردها و ترکیه 

تمام شده است. آمریکا زودتر باید انتخاب کند.«8 البته این تنها نظر در آمریکا نیست.

8  . »آمریکا هرچه زودتر بین ترکیه و ُکردها یکی را برگزیند«. خبرگزاری فارس. 6 آبان 1395. قابل مشاهده در؛ 
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13950806000970

کردها برای فتح رقه، ظاهرا جدی است  آمریکا در حمایت خود از 
و البته احتماال ترکیه برای هدف اعالنی اش در خصوص فتح رقه، 
جدی نیست چرا که حضور در نوار شمالی و تحدید کردها برایش 
که این دو جدیت و  کرد  مهم تر است. البته این را نباید فراموش 
عدم جدیت، در یک جا با یک دیگر برخورد خواهند داشت؛ وقتی 
کنون خواهند شد و این  که کردها رقه را فتح کنند، بسیار قوی تر از ا

کار را برای ترکیه سخت تر خواهد کرد.
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 James Jeffrey سفیر سابق آمریکا در عراق و ترکیه در 19 بهمن در جلسه استماع 
کمیته امور خارجی سنا حضور یافت و در این خصوص گفت: »برنامه ی ما برای گرفتن 
گر اهداف  رقه در سوریه )هدف کلیدی باقیمانده( باید با همراهی ترکیه انجام شود.  آنکارا ا
درازمدت ایاالت متحده را درک کند، پس از همه پرسی قانون اساسی خود در اوایل آوریل 
2017، باید مایل باشد که حمایت بیشتر ما از »یگان های مدافع خلق« )YPG( در نبرد رقه 
گر ایاالت  را بپذیرد، البته با این فرض که از داشته های ترکیه در سوریه حمایت شود. و ا
متحده مایل به پیروزی سریع بر داعش است، احتمااًل مجبور است نیروهای پشتیبان 

بیشتری بفرستد و شاید حتی نیروهای محدودی برای نبرد زمینی اعزام کند.«9 

آمریکا در حمایت خود از کردها برای فتح رقه، ظاهرا جدی است و البته احتماال 
ترکیه برای هدف اعالنی اش در خصوص فتح رقه، جدی نیست چرا که حضور در نوار 
که این دو  کرد  کردها برایش مهم تر است. البته این را نباید فراموش  شمالی و تحدید 
جدیت و عدم جدیت، در یک جا با یک دیگر برخورد خواهند داشت؛ وقتی که کردها رقه را 
فتح کنند، بسیار قوی تر از اکنون خواهند شد و این کار را برای ترکیه سخت تر خواهد کرد.

9  . James F. Jeffrey. "The Plan to Defeat ISIS: Key Decisions and Considerations". The Washington 
Institute for Near East Policy.  February 7, 2017:
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-plan-to-defeat-isis-key-decisions-and-
considerations

این گزارش در سایت اندیشکده راهبردی تبیین ترجمه و منتشر شده است؛
 http://tabyincenter.ir/17253

کم رنگ شدن  نکته بسیار مهم تر در چارچوب افزایش مشروعیت بشار اسد، 
شعار اسقاط او از سوی معارضان سرسختش می باشد. اردوغان که حتی حضور 
اسد در دولت انتقالی را هم تحمل نمی کرد، تغییر موضع داده و گفته است که 
اسد می تواند در دولت انتقالی حضور داشته باشد. معارضان سرسخت دولت 
سوریه هم با حضور در نشست های آستانه این را پذیرفته اند که در خصوص 

رفتن اسد از قدرت، بحث نکنند. 
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2. تحوالت سیاسی
تحوالت سیاسی در سوریه عمدتا معطوف به تالش های سیاسی برای حل بحران 

می باشد. در سال 95 در این حوزه، تغییراتی صورت گرفت.

2-1. بیانیه مسکو، قطع نامه 2336 و نشست های آستانه
30 آذر 1395، بیانیه ای از سوی سه کشور ایران، روسیه و ترکیه منتشر شد که به 
بیانیه مسکو شهرت یافت. این بیانیه، هم به لحاظ بازیگران دخیل در آن و هم مفاد، 
تفاوت هایی با سایر بیانیه های خروجی از نشست های مختلف در خصوص بحران 
سوریه داشت. عدم ایفای نقش آمریکا از یک سو و حضور ایران و ترکیه از سوی دیگر، 
این بیانیه را متفاوت می ساخت. نکته قابل تامل در این بیانیه البته، آخرین بند آن 
بود: »ایران، روسیه و ترکیه بر عزم خود برای مبارزه مشترک با داعش و النصره و تفکیک 
میان آنها و گروه های معارضه مسلح تاکید می کنند.«10 معنای این بند، پذیرش تفکیک 
گروه های مسلح مخالف بشار اسد در سوریه از سوی ایران می باشد. در هر صورت، بیانیه 
مسکو با ظاهری حقوقی، در قالب قطع نامه 2336 در آخرین روز سال 2016  در دی ماه 
95 از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد. قطعنامه 233611 همراه با پنج 

پیوست منتشر شد. مفاد این قطعنامه به شرح زیر است؛

• تاکید بر قطعنامه های 2254 )2015(، 2268 )2016( و بیانیه 30 ژوئن 2012 
در نشست ژنو1.

10  . متن کامل این بیانیه که در سایت وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران منتشر شده است را می توانید در این جا مشاهده کنید؛
http://www.mfa.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=20786&newsview=430265

11  . متن کامل این قطع نامه در آدرس زیر قابل مشاهده است؛
https://www.un.org/press/en/2016/sc12663.doc.htm
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• تاکید بر حاکمیت، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه.

• توجه به بیانیه مشترک توسط وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، 
روسیه و ترکیه در 20 دسامبر 2016

گرفته از سوی ترکیه و  • توجه و قدردانی از تالش های میانجی گرایانه صورت 
روسیه به منظور تسهیل در ایجاد آتش بس در سوریه.

• اجازه به آژانس های امداد رسانی برای دسترسی سریع، امن و بدون مانع به 
سراسر سوریه.

• تاکید بر این که تنها راه حل پایدار برای بحران کنونی در سوریه، از طریق یک 
گیر با هدایت سوری و مبتنی بر بیانیه ژنو1، قطعنامه های شورای امنیت  فرایند سیاسی فرا
به شماره های 2118 )2013( و 2254 )2015( و 2268 )2016( و بیانیه های مربوطه ی 

صادره از گروه بین المللی حمایت از سوریه است.

• استقبال و حمایت از تالش های روسیه و ترکیه برای پایان دادن به خشونت ها 
در سوریه و هم چنین پیش برد یک فرایند سیاسی و توجه به اسناد روسیه و ترکیه در این 

خصوص.

• تاکید بر اهمیت استقرار کامل قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه های 
2254 و 2268

• برگزاری نشست میان دولت سوریه و نمایندگان معارضان در آستانه ی قزاقستان 
کرات تحت نظارت سازمان ملل متحد در تاریخ 8  که گام مهمی پیش از ازسرگیری مذا

فوریه 2017 در ژنو است.
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که این قطع نامه، تفاوت ماهوی با قطع نامه 2254 و یا   واقعیت این است 
بیانیه وین2 نداشت که حتی آن ها کامل تر و دقیق تر از این بودند. اما نکته حائز اهمیت 
قطع نامه 2336 نقش دادن به روسیه و ترکیه بود. و این مساله آن قدر پررنگ بود که در 
کرات سیاسی سوریه کنار  فضای داخلی ایران، این سوال مطرح شد که آیا ایران از روند مذا

گذاشته شده است؟ البته این سوال دقیق نبود.12

کراتی در آستانه پایتخت  مبتنی بر بیانیه مسکو و قطع نامه ی 2336 سلسله مذا
قزاقستان با حضور ایران، ترکیه، روسیه، معارضان و نماینده سازمان ملل آغاز شد. برخی 
بازیگران دیگر از جمله آمریکا و اردن هم در برخی نشست ها به عنوان عضو ناظر حضور 
داشتند. روسیه در اولین نشست آستانه13 در 4 بهمن 95، قانون اساسی پیشنهادی خود 

را مطرح کرد که کامال سکوالر بود.14 

2-2. افزایش مشروعیت بشار اسد 
کاسته  که »اسد باید برود«  که زمان می گذرد، از میزان تکرار این جمله  هرچقدر 
که زمانی با برگزاری نشست های به  می شود. برای برخی دولت های اروپایی و غربی 
اصطالح »دوستان سوریه« سعی در تضعیف بشار اسد داشتند، حاال او یک گزینه اصلی 

برای مبارزه با تروریسم است.

ــن.  ــردی تبیی ــکده راهب ــد؟«. اندیش ــته ش ــار گذاش ــوریه کن ــران س ــی در بح ــد سیاس ــران از رون ــا ای ــه 2336؛ آی ــانیان. »قطعنام ــعید ساس 12  . س
20 دی 1395. قابــل مشــاهده در؛ 

http://tabyincenter.ir/16123
13  . »نشست آستانه و »اولین بارهایی« که بعد از 6 سال محقق شد«. خبرگزاری تسنیم. 6 بهمن 1395. قابل مشاهده در؛ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/06/1307168
14  . »انتشار پیش نویس پیشنهادی روسیه برای قانون اساسی سوریه«. اسپوتنیک. اول فوریه 2017. قابل مشاهده در؛ 

https://ir.sputniknews.com/world/201702012185663/
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 تونس15 و برخی کشورهای عربی دیگر16 در کنار هیئت های متعدد غربی که به 
گزینه اسقاط اسد،  کرده اند، به خوبی می دانند که  سوریه سفر کرده و با بشار اسد دیدار 
کنون هیئت های پارلمانی، سیاسی و امنیتی از اتحادیه اروپا،  دیگر معنایی ندارد. تا 
فرانسه، انگلیس، ایتالیا، آلمان، آمریکا، چک، بلژیک، هلند و ... به دمشق سفر کرده اند. 

اما نکته بسیار مهم تر در چارچوب افزایش مشروعیت بشار اسد، کم رنگ شدن 
شعار اسقاط او از سوی معارضان سرسختش می باشد. اردوغان که حتی حضور اسد در 
که اسد می تواند  گفته است  دولت انتقالی را هم تحمل نمی کرد، تغییر موضع داده و 
در دولت انتقالی حضور داشته باشد. معارضان سرسخت دولت سوریه هم با حضور در 

نشست های آستانه این را پذیرفته اند که در خصوص رفتن اسد از قدرت، بحث نکنند. 

15  . »از سرگیری روابط تونس و سوریه؛ دالیل و چالش ها«. اندیشکده راهبردی تبیین. 20 اردیبهشت 1394. قابل مشاهده در؛ 
http://tabyincenter.ir/14083
ــا ســوریه«. اندیشــکده راهبــردی تبییــن. 24 مــرداد  16  . ســیدمهدی پارســایی. »پیــدا و پنهــان ازســرگیری روابــط دیپلماتیــک جهــان عــرب ب

1394. قابــل مشــاهده در؛
http://tabyincenter.ir/10868
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3. دورنمای سال 1396

3-1. عملیات آزادسازی رقه از داعش
گر حلب در سال 95 در کانون تحوالت بوده و عمده ی نگاه ها متمرکز بر آن بود،  ا
در سال 96 احتماال رقه از چنین ویژگی ای برخوردار است. رقه پایتخت خالفت داعش 
کردها مهم ترین عضو آن هستند، اکنون به  که  است و نیروهای سوریه دموکراتیک 
نزدیکی رقه رسیده اند. سرنوشت رقه و موصل، داعش و الگوی سازمانی آن را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. اگرچه ایاالت متحده آمریکا مهم ترین حامی کردها در این عملیات است 

اما باید دید آمریکا، چه خوابی برای آینده داعش دیده است.

3-2. منطقه امن در شمال سوریه
هرآن چه ترکیه برای ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه و در حدفاصل 
گر منبج مورد حمله ی ترکیه  جرابلس تا اعزاز نیاز داشته، اکنون فراهم شده است. حتی ا
که نشانه ها موید این است، ترکیه باز هم می تواند منطقه امن مدنظرش را  قرار نگیرد 
ایجاد کند. از منظر سیاسی هم، موافقت ترامپ و موافقت تلویحی روسیه در کنار نظرات 
مثبت دولت های اروپایی، کار اردوغان را آسان تر می سازد. لذا در سال 96، بحث منطقه 

امن در شمال سوریه یکی از مهم ترین موارد خواهد بود.
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کرات سیاسی 3-3. تشدید مذا
که هرچقدر تحوالت  تجربه این سال های بحرانی در سوریه نشان داده است 
کرات سیاسی هم پرمحتواتر خواهد بود. به نظر می رسد  میدانی چشم گیرتر باشد، مذا
سال 96 چنین خواهد بود. رقه، منطقه امن و مناطق تحت اداره کردها، بسترهای الزم 
کرات سیاسی برای حل بحران سوریه را فراهم می سازد. به نظر می رسد با  برای تشدید مذا
کرات  توجه به تالش آمریکا برای دورسازی ترکیه از سوریه، ورود مجدد آمریکا به متن مذا
سیاسی محقق شود. دولت ترامپ تا کنون برنامه مشخصی در خصوص سوریه اعالم 
نکرده است. او ناچار است سریع تر چنین برنامه ای را ارائه دهد که در این صورت، نقش 

آمریکا در حوزه سیاسی بحران سوریه ارتقا خواهد یافت. 

3-4. اختالف نظرات ایران و روسیه
به نظر می رسد هرچقدر که بحران سوریه به پرده های آخر خود برسد و هرچقدر 
کرات قرار گیرد، امکان برخی  که مسائل اساسی در خصوص آینده ی سوریه روی میز مذا
اختالفات میان ایران و روسیه نیز افزایش می یابد. با توجه به سرعت تحوالت میدانی، 
به نظر می رسد سال 96 این گونه خواهد بود. جمهوری اسالمی ایران باید با تقویت نقش 
کار  سیاسی خود در بحران سوریه، سهم خود در چانه زنی ها را افزایش دهد. این، البته 

آسانی نیست.
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اندیشکده راهبردی تبیین هم چون سال 94، تالش کرده است تا 
تحوالت مهم کشورهای منطقه در سال 95 را به صورت تحلیلی، 
مرور و دورنمای احتمالی سال 96 را بیان نماید. امید است این 

گزارش ها در فهم تحوالت کشورهای منطقه مفید واقع شود.


